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Jongeren
zijn even
de baas

Kasteelweg
toch later
op de schop
SANDRA DON
De herinrichting van de Kasteelweg in de Schiedamse wijk
Woudhoek laat op zich wachten,
tot grote teleurstelling van de
omwonenden. Zeker omdat burgemeester Cor Lamers afgelopen
zomer nog beloofde dat de calamiteitenweg van de Ketheltunnel
nog voor het einde van het jaar
zou zijn aangepakt.
,,We zitten nog minimaal tot
2017 met de huidige situatie opgescheept, zo hebben we te horen
gekregen,’’ zegt bewoner Coen
Meeder. ,,Wij hebben daarom gepleit voor het in ere herstellen
van de oude regels. Dus bij de
ene versmalling wel voorrang en
bij de andere niet.’’
Een gemeentewoordvoerder
bevestigt de woorden van de burgemeester. ,,Maar bij uitvoering
van de werkzaamheden in het
najaar konden we niet de garantie krijgen dat de weg écht voor
het einde van het jaar klaar zou
zijn. Daarop hebben we moeten
besluiten de oorspronkelijke
planning aan te houden, waarin
de Kasteelweg in 2017 aan de
beurt is. Tijdens het laatste overleg is toegezegd te onderzoeken
of het mogelijk is, vooruitlopend
op de deﬁnitieve herinrichting,
de huidige weg uit te voeren met
gelijkwaardige kruisingen,’’ besluit de zegsman.

VLAARDINGEN

‘Spullensneller
teruggeven’
De fractie van ChristenUnie/SGP
in de Vlaardingse gemeenteraad
pleit ervoor dat de politie en de
gemeente een samenwerking beginnen om verloren voorwerpen
aan de rechtmatige eigenaren
terug te geven.
Fractievoorzitter Esther Heijndijk verwijst naar Rotterdam,
waar gemeente en politie al de
handen ineen hebben geslagen.
In het depot van verloren voorwerpen van de gemeente staat
ook een agent. Die kan in het politiesysteem kijken en zoeken
naar namen en adresgegevens.
,,Met hulp van de politie is gemeente Rotterdam in staat gebleken om maar liefst 45 procent
van de voorwerpen terug te
geven aan de rechtmatige eigenaren,’’ aldus Heijndijk.
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Politieauto’s
bij zwembad
Grote schrik maandagmiddag bij
ouders die hun kind kwamen ophalen bij kinderdagverblijf Aquakids in het Schiedamse zwembad
Groenoord. Omdat er vier politieauto’s voor de deur stonden,
werd gevreesd dat er een ongeluk
was gebeurd.
Dat bleek niet het geval. Later
op de dag werd via Facebook
door het management van het
Schiedamse zwembad tekst en
uitleg gegeven. ,,Er waren in de
kleedkamers ouders die een meningsverschil
hadden.
Dit
dreigde uit de hand te lopen.’’

SCHIEDAM | Jeugdwethouder
Nathalie Gouweleeuw gaf
gisteren in de Schiedamse
Korenbeurs de aftrap voor
het eerste I’ve got the power
jongerencongres, dat nog
tot en met vanavond duurt.
De Kleine Ambassade is
samen met Bibliotheek
Schiedam organisator van
het congres. Zij worden ondersteund door een groep
leerlingen van het Stedelijk
Gymnasium. Centraal staat
de vraag ‘Hoe kunnen we er
met elkaar voor zorgen dat
alle jongeren in deze regio
kansrijk kunnen opgroeien?’
Vanavond presenteren de
jongeren hun aanbevelingen. FOTO JOEP VAN DER PAL

Gastles valt erg slecht
GroenLinks kritisch op campagne Blankenburgtunnel
VLAARDINGEN GroenLinks in Vlaardingen heeft forse

kritiek op een voorlichtingscampagne van Rijkswaterstaat voor scholieren over de aanleg van de Blankenburgtunnel. Er loopt nog een bezwaarprocedure
tegen de komst van de tunnel.
RUTGER MEIER

Rijkswaterstaat kwam langs op basisscholen in Vlaardingen en Rozenburg om de naderende werkzaamheden van de nieuwe tunnel onder
de aandacht te brengen. Centraal in
de campagne staan de ﬁguurtjes
‘Gompies’, die in een prachtige stad
wonen.
Fractievoorzitter Kees Borsboom
van GroenLinks denkt dat met de
prachtige stad Vlaardingen wordt
bedoeld en dat Gompies dus Vlaardingers zijn. Hij begrijpt er helemaal niets van: ,,Een ontzettend
kinderachtige naam. Dit is bedoeld

om jongeren maar alvast te laten
wennen aan herrie en ongemak bij
de aanleg van de tunnel.”
De Blankenburgtunnel komt
onder de Nieuwe Waterweg. In 2017
begint de aanleg en 5 jaar later moet
de verbinding gereed zijn. Tegen de
nieuwe tunnel zijn bijna 2000 bezwaren ingediend. Daarom vindt
Borsboom dat Rijkswaterstaat voor
zijn beurt praat.

Stalinistisch
Het raadslid is niet enthousiast over
de campagne. ,,Het is stalinistisch te

noemen dat zelfs kinderen beïnvloed worden om een eenzijdig verhaal te vertellen. Er is zelfs een ambtenaar ingehuurd die van belastingcenten dit verhaal bij kinderen probeert in te prenten. Dat is vooroorlogs.’’
Rijkswaterstaat zegt het belangrijk te vinden dat ook jongeren worden betrokken bij dit soort vraagstukken. ,,Zij zijn in de toekomst
ook gebruikers van de snelweg”,
aldus een woordvoerster.

De campagne is
stalinistisch te
noemen
– Kees Borsboom

GroenLinks heeft vragen gesteld
aan het college van burgemeester en
wethouders van Vlaardingen. Borsboom wil onder andere weten of het
klopt dat er tijdens de campagne
geen aandacht is besteed aan de negatieve gevolgen van de tunnel.
,,Daar zal ik wel weer onbenullige
antwoorden op krijgen. Op deze manier is er weinig sprake van hoor- en
wederhoor. Ik vind het prima dat er
gastlessen op basisscholen worden
gegeven, maar dan moet wel het
hele verhaal verteld worden. Je gaat
McDonalds toch ook niet vragen om
een gastles te geven over de kwaliteit van hun voedsel? Dat is dezelfde
machtsmechaniek als Rijkswaterstaat nu hanteert.”
Tegen de aanleg van de tunnel bij
Vlaardingen is vooral aan de noordkant van de Nieuwe Waterweg veel
verzet. De angst is dat er veel groen
verdwijnt.

