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Stad eist stille snelweg
Vlaardingen grijpt laatste kans om mening te geven
VLAARDINGEN | Het Blankenburgtracé
moet van de mond van de tunnel tot aan
het Kethelplein het stilste asfalt krijgen
dat er is. Dat is één van de punten die
het Vlaardingse college wil aankaarten
in de zienswijze op het ontwerp tracébesluit.

Asfalt
Want naast een verdiepte aanleg
van de weg en uitbreiding van het
Oeverbos, wat al in de plannen is
opgenomen, wil het Vlaardingse college ook dubbellaags ﬁjn ZOAB op
het hele tracé van de tunnelmond
tot aan het Kethelplein. ‘Dit brengen
wij in de deﬁnitieve zienswijzen
weer onder de aandacht van de minister,’ schrijft het college in een

Al tientallen
ideeën voor
Burger Meester
De campagne van de gemeente
Vlaardingen om een stadsagenda
voor de toekomst te maken heeft
inmiddels het aantal van 60 inzendingen overschreden. Dit project heeft de naam Burger Meester gekregen.
Zo zouden er bijvoorbeeld
meer romantische bankjes in
’t Hof en het Oranjepark moeten
komen, luidt één van de suggesties. Ook is er een plan voor een
accordeonfestival in het Delta
Hotel. Tot eind van de maand
kunnen inwoners ideeën indienen. Daarna volgt de fase van
‘hoe nu verder en wie doet wat?’.
De uitkomsten vormen de stadsagenda waarin de plannen
komen die Vlaardingen in de toekomst een prettige stad moeten
houden. Ook komt er aan de orde
wat er in de toekomst in de stad
gaat spelen.
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Twee weken geleden ondertekenden
minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) en bestuurders uit de
Rotterdamse regio het ontwerp tracébesluit, waarin de precieze ligging
en inpassing van het Blankenburgtracé uit de doeken wordt gedaan.
Hoewel ook Vlaardingse wethouder verkeer Ruud van Harten zijn
handtekening zette, heeft Vlaardingen zich altijd fel verzet tegen de
snelweg die de A15 op Voorne-Putten verbindt met de A20. De weg is
volgens de gemeente een bedreiging
van de Aalkeet-Buitenpolder, het
groene gebied tussen Vlaardingen
en Maassluis.
Sinds de handtekeningen gezet
zijn liggen de stukken ter inzage en
is er dus de mogelijkheid daarop
zienswijzen te indienen. Vlaardingen laat deze mogelijkheid niet aan
zich voorbij gaan.
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Blankenburgtunnel.
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memo aan de gemeenteraad. De minister is slechts bereid het op delen
van de weg toe te passen.
Nog een heikel punt is de capaciteit van het onderliggende wegennet. Vlaardingen heeft zorg hierover
al geuit en is nu een onderzoek begonnen. ,,Conform de nieuwe tunnelwetgeving mag er geen ﬁle
komen te staan in de Blankenburgverbinding.” Dus de tunnel kan afgesloten worden bij verkeersopstoppingen.
Vlaardingen onderzoekt op dit
moment de eventuele doorwerkingen op het verkeer, de bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en
het milieu. Ook de bevindingen

hiervan neemt het college mee in de
concept zienswijzen.

Rijskade
De perikelen rond het behoud van
het tankstation Rijskade langs de
A20 komen in deze zienswijze eveneens weer terug. Rijkswaterstaat
heeft Vlaardingen 2 miljoen euro
geboden voor een benodigd stuk
grond. Maar daar zijn echter een
scoutingclub en volkstuintjes gevestigd. Om daar passende oplossingen
voor te realiseren is 2 miljoen te
weinig, aldus de gemeente Vlaardingen. Dus is het college momenteel
met Rijkswaterstaat in gesprek om
nader tot elkaar te komen.

Zodra de zienswijze voltooid is,
stuurt het college dit naar de gemeenteraad. Die mag er nog ‘wensen en bedenkingen’ over uitspreken. Ingezonden stukken door
Vlaardingers komen hier ook aan
bod. ,,Ik adviseer de raad om alle informatie mee te nemen,” zegt wethouder Van Harten. ,,Het moet natuurlijk wel waar zijn wat men
schetst, maar het kan tot iets nuttigs
leiden.”
Zo heeft René Scheurkogel van de
scouting een advies ingestuurd,
evenals actiecomité Groeiend Verzet
van oud-SP-kamerlid Remi Poppe.
Op 12 november dient het college de
zienswijze in.

Lamers opent
‘zebrapad’
Burgemeester Cor Lamers neemt
zaterdag het Schiedamse regenboogzebrapad in gebruik. De burgervader doet dat om 12.00 uur
op het Land van Belofte.
Het regenboogzebrapad is een
initiatief van D66. Dit type oversteekplaats is een wereldwijd initiatief om de emancipatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en
transgenders meer kracht bij te
zetten. In Nederland hebben ook
Utrecht, Maastricht en Tilburg er
een.

UW BUURT IN DE KRANT
HOEK VAN HOLLAND

Rommel en oliebollen
in Dorpskerk
De Dorpskerk aan de Kleine
Schoolstraat in Hoek van Holland
houdt zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur een rommelmarkt. Ook
is er een boodschappenkraam,
een bloemen- en plantenkraam,
een kraam met postzegels en
munten en een kofﬁehoek met
taart en oliebollen. Boekenliefhebbers kunnen terecht in
Narda’s boekenhoek.
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Vogeltjes kopen
op beurs Icarus
Vogelliefhebbers kunnen zaterdag
gratis terecht bij een vogelbeurs
in het clubgebouw van vogelvereniging Icarus aan de Kooikerweg
1b in Vlaardingen. Tijdens deze
beurs is er een brede keuze aan
vogels te koop. Ook zijn alle benodigdheden voor het houden en
verzorgen van de vogels aanwezig. De beurs is van 10.00 tot
13.00 uur.
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‘Een aap op de wc’
bij Post Scriptum
Boekhandel Post Scriptum in
winkelcentrum Hof van Spaland

sluit zaterdag 17 oktober om
14.00 uur de Kinderboekenweek
af met kinderboekenillustrator
Martijn van der Linden. Per
school ontvangen twee leerlingen
een gesigneerd exemplaar van het
boek Een aap op de wc uit handen van de tekenaar. Ook laat hij
zien hoe de tekeningen gemaakt
werden. De toegang is gratis.

Muziekgroep zoekt
hulp tijdens optredens
Stichting Rolantinos is op zoek
naar vrijwilligers die iedere zaterdag van 10.30 tot 12.00 en tijdens
optredens de muziekgroep wil
helpen. Een vrijwilliger ondersteunt de muzikale leiding door
het aanwijzen van de muziek.
Een muzikale achtergrond is geen
vereiste. Vrijwilligers zijn verzekerd en bij optredens worden
kosten door de stichting betaald.
De groep repeteert in het gebouw
van St. Jozef aan de Lange
Nieuwstraat 181 in Schiedam.
Voor meer informatie:
06-24565759

Nieuws uit
uw omgeving
Deze rubriek verschijnt van
dinsdag tot en met zaterdag.
Heeft u ook nieuwtjes? Mail
naar rd.oost@ad.nl of bel 0104004369.

