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VVD woest om `oortjes'
Vlaardingen | Het college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen moet in Den Haag
krachtig aandringen op de `oortjes' bij de aanleg van de Blankenburgtunnel. De VVD neemt geen
genoegen meer met vierregelige briefjes.

Liberalen willen krachtig signaal naar Den Haag
De gemeenteraad drong in juli van dit jaar met grote meerderheid aan om in Den Haag te pleiten
voor op - de afritten op de Maassluisedijk. De oortjes, zoals die worden genoemd, zouden de toch al
drukke Marathonweg moeten ontlasten als de Blankenburgtunnel is aangelegd. De raad nam in
meerderheid een motie aan om bij de minister aan te dringen op oortjes.
De gemeente stuurde daarop een kort briefje naar minister Schultz Van Haegen. Tot ergernis van de
VVD, maar ook GroenLinks. Zij waren woedend over het vierregelige briefje en vonden dat het
college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad minachtte.
Inzet
De woede bij de VVD is nog niet bekoeld. ,,We zijn eigenlijk nog steeds woest,'' meent VVDfractievoorzitter Vera Kalf. ,,Voor de oortjes blijven we pleiten. Maar je mag van een college ook
verwachten dat ze alle moties op dezelfde manier uitvoeren.'' De liberalen zullen donderdag tijdens
de raadsvergadering een nieuwe motie indienen.
Vraag is of de roep om oortjes in Vlaardingen wel gehoor krijgt in de Den Haag. ,,We pleiten er als
VVD al drie jaar voor. Het college van burgemeester en wethouders laat echter al vanaf dag één een
gebrek aan inzet zien op dit vlak,'' meent Kalf.
De VVD was in juli zo blij met de steun in de gemeenteraad voor de oortjes. Het college moet nu
maar alsnog met een vurig pleidooi komen.
De PvdA stemde in juli tegen motie. ,,Maar de VVD heeft gelijk dat het college moties uit moet
voeren. En dat is meer dan een 4-regelig briefje sturen. Ik wil wel eerst weten wat de beweegreden
van het college is,'' zegt PvdA'er Klaas Terpstra. ,,We blijven wel tegen de oortjes. Die tunnel komt er
en we willen dat het gebied zo min mogelijk wordt aangetast. Door de oortjes wordt de omgeving
juist nog meer aangetast,'' zegt de PvdA-fractievoorzitter.
De Blankenburgtunnel komt onder de Nieuwe Waterweg tussen Rozenburg en Vlaardingen. Daar is
veel verzet tegen.

