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`College minacht raad'
vlaardingen | De VVD en GroenLinks in Vlaardingen zijn boos op burgemeester en wethouders. Zij
dringen volgens de twee partijen niet genoeg aan op de aanleg van op- en afritten bij de toekomstige
Blankenburgtunnel. stéphan reket
Partijen boos om korte brief over op- en afritten
Zo trots als een pauw waren de twee VVD-raadsleden Vera Kalf en Nol Kloosterman drie weken
geleden. De gemeenteraad stemde unaniem in met een motie om alsnog aan te dringen bij minister
Schultz van Haegen voor een Blankenburgtunnel mét op- en afritten.
Het gloriemomentje is omgeslagen in bittere teleurstelling. Burgemeester en wethouders hebben de
minister een vierregelig briefje gestuurd, waarin wordt verwezen naar de motie. Nol Kloosterman:
,,Het college denkt dat het hiermee de motie van de VVD uitvoert. Dat ziet het verkeerd.''
Oortjes
De VVD pleit al langer voor `oortjes' op de Maassluisedijk. Deze op- en afritten zouden de toch al
drukke Marathonweg kunnen ontlasten als de Blankenburgtunnel is aangelegd. De VVD in
Vlaardingen heeft zich er al lang bij neergelegd dat de tunnel onder de Nieuwe Waterweg tussen
Rozenburg en Maassluis/Vlaardingen komt. Kloosterman: ,,Maar als de tunnel toch wordt aangelegd
in onze achtertuin, dan uiteraard alleen met aanwijsbaar voordeel in onze stad.''
De VVD gaat ervanuit dat de gemeente een nieuwe brief op de post doet naar Den Haag. Het college
moet de minister volgens de liberalen `per ommegaande' schriftelijk, uitvoerig, inhoudelijk én
gemotiveerd informeren over de wens van de Vlaardingse gemeenteraad om alsnog over te gaan tot
aanleg van de op- en afritten.
`Geen zin'
GroenLinks deelt de ergernis van de VVD. Fractievoorzitter Kees Borsboom vindt dat de brief aan de
minister onvoldoende het standpunt van een meerderheid van de raad weergeeft. ,,Uit de brief aan
de minister wordt duidelijk dat de verantwoordelijke wethouder van verkeer Van Harten geen zin
heeft om, ondanks de gedane uitspraak van de raad, tijd en energie te steken in de uitvoering van de
aangenomen motie,'' meent Borsboom.
Hij heeft geen goed woord over voor de handelwijze van Van Harten. ,,De brief geeft blijk van een
minachting voor het door een meerderheid van de raad ingenomen standpunt.'' De gemeente
Vlaardingen weet nog niet of er een nieuwe brief naar de minister gaat en wil verder niet reageren.

