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MAASSLUIS |Maassluis gaat samen

met buurgemeenten Schiedam en

Vlaardingen proberen het hoog-

heemraadschap Delfland op andere

gedachten te brengen. De instantie

wil de kwijtschelding van water-

schapsbelasting voor minima af-

schaffen. Dat is tegen het zere been

van de Waterweggemeenten, die

vrezen dat mensen met een smalle

beurs onnodig hard worden getrof-

fen.

Wethouder David van der Hou-

wen van Maassluis laat schriftelijk

weten dat hij het al met zijn col-

lega’s heeft besproken. Op woens-

dag 2 september staat er een ge-

sprek gepland met de portefeuille-

houder van Delfland.

,,Wij zullen het Hoogheemraad-

schap duidelijk maken dat wij het

voornemen van Delfland ernstig be-

treuren, gezien de financiële gevol-

gen voor de betrokken inwoners van

onze steden. Onze insteek voor het

gesprek zal zijn dat wij ons zullen

inspannen, in samenwerking met

andere gemeenten, om Delfland

ertoe te brengen van deze maatregel

af te zien,’’ aldus Van der Houwen.

Schiedam en Vlaardingen spra-

ken zich eerder al uit. Zo noemde de

Schiedamse wethouder Mario Stam

‘het slechte plan’ van Delfland voor

veel Schiedamse gezinnen ‘de finan-

ciële nekslag’. Vlaardingen vindt het

‘volstrekt onaanvaardbaar’.

Beslissing
Overigens valt er pas in november

een beslissing over dit voorstel, dat

voortvloeit uit het collegeakkoord

van Delfland. Volgens een woord-

voerster van het hoogheemraad-

schap komt het extra geld, dat de af-

schaffing van de kwijtscheldingsre-

geling oplevert, tot uiting in een

lager tarief. ,,Alle belastingbetalers

profiteren hiervan mee,’’ liet zij eer-

der al in deze krant optekenen.

NDe Maas-
sluise wethou-
der David van
der Houwen.
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‘Kwijtscheldingnietafschaffen’

,,We wachten op een standpunt van

het college,” zegt SP-raadslid Arjan

Sterenberg. ,,Vlaardingen zegt

steeds dat er niets te vertellen valt

over het Sportpark, maar Schiedam

bouwt door. En dat irriteert. Er zijn

zelfs bruggetjes en fietspaden op

ons grondgebied ingetekend.”

De eerste tekenen van het nieuwe

Sportpark A4 op het tunneldak van

de snelweg zijn al zichtbaar. Zowel

aan Vlaardingse als aan Schiedamse

zijde is al een overkapt parkeerter-

rein aangelegd. Voor de Vlaardingse

kant is een ontsluitingsweg door de

wijk Holy nodig, waartegen bewo-

ners al 4 jaar vechten. Ze verwach-

ten verkeersoverlast en hangjeugd

op het parkeerterrein.

Impasse
,,We zitten in een impasse,” zegt

D66-raadslid Bert van Nieuwenhui-

zen. ,,Schiedam doet of het een ge-

lopen race is, maar wethouder Ruud

van Harten zegt dat de mening van

bewoners leidend is in de beslissing

of we ontsluiten of niet.”

Sterenberg vraagt zich af waarom

Schiedam perse wil ontsluiten via

Vlaardingen. Volgens het Schie-

damse D66-raadslid Arjen Kuin

heeft Schiedam daar helemaal geen

baat bij: ,,Er is voldoende parkeer-

plek aan Schiedamse zijde. Er is aan

beide zijden een overkapping ge-

bouwd, omdat de sportvelden er op

moeten komen.”

Kees Borsboom van GroenLinks

wijst op de actieve informatieplicht

van de wethouder: ,,Hij moet ons in-

formeren, maar volhardt in stilzwij-

gen. Ik ben bang dat we straks voor

een voldongen feit worden gesteld,

waarmee de coalitie instemt en dat

de bewoners een doekje krijgen

tegen het bloeden.”

Dat het tijd is om open kaart te

spelen vindt ook Klaas Terpstra van

de PvdA: ,,Er is lang geleden al ge-

zegd dat we geen ontsluiting willen,

maar Schiedam bouwt toch parkeer-

gelegenheid aan onze kant. Bewo-

ners hebben recht op rust.”

De gemeente Schiedam wil niet

zeggen wat de gevolgen zijn als

Vlaardingen tegen een ontsluiting

stemt: ,,We zijn in goed overleg met

de gemeente Vlaardingen. We willen

daarom niet vooruitlopen op hun

besluit.”

Raadwilduidelijkheid
VLAARDINGEN |De bereikbaarheid van het Schiedamse
Sportpark A4 houdt de Vlaardingse gemoederen al 4
jaar bezig. De raadmag er binnenkort over beslissen,
maar kanmoeilijk een mening vormen: ,,We kunnen
geen standpunt nemen, want we weten niks.”

LINDA PENDERS

‘College houdt ons in het ongewis over Sportpark’

Westerhavenbruggedemonteerd
SCHIEDAM |De Westerhavenbrug, die het cen-
trum van Schiedammet de Gorzen verbindt, is
niet meer. Tenminste, de oude brug, die plaats
moest maken voor een nieuwe die een identieke
vormgeving heeft.
Gisteren werd een groot deel van de verbinding
gedemonteerd en ook meteen verwijderd. Overi-

gens blijven de fundering en de betonnen onder-
bouw gehandhaafd. De werkzaamheden nemen
ongeveer een maand in beslag. Voor voetgan-
gers en fietsers is een tijdelijke verbinding aan-
gelegd. Ook zijn de winkels aan de Groenelaan
bereikbaar via een omleidingsroute.
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Er is voldoende
parkeerplek aan
Schiedamse zijde

-Arjen Kuin (D66 Schiedam)

SCHIEDAM

Organisaties
stappennaar
rechterom
bomenA4
De Stichting Batavier, Milieude-

fensie Schiedam en stichting De

Bomenridders stappen naar de

rechter nu de gemeente Schie-

dam hun bezwaren tegen de her-

plant van bomen op en rond de

nieuwe A4 heeft verworpen.

,,Dat onze bezwaren zijn ver-

worpen, is niet verrassend, daar

leek het al op uit te draaien,’’ stelt

JohnWitjes, voorzitter van de Ba-

tavier, die de afspraken bewaakt

die zijn gemaakt over de aanleg

van de A4. ,,De gemeente handelt

de zaak af met wishful thinking.

De volgende stap is dan inder-

daad de rechtbank.’’

Om de aanleg van het nieuwe

stukje A4mogelijk te maken, zijn

er 4106 bomen gekapt. Hiervoor

geldt een één-op-één-herplant.

,,Dat betekent dat er ook echte

bomen moeten terugkomen,

geen veren of takken,’’ aldus Wit-

jes eerder in deze krant.

Er worden in totaal 122 bomen

met eenmaat van 20-25 centime-

ter, 254 stuks met plantmaat 16-

20 centimeter en 3737 exempla-

ren van een lengtemaat van 175-

200 centimeter neergezet. Het

ontbrekende aantal van 369

stuks zal te zijner tijd op kosten

van Rijkswaterstaat en A4all

worden neergezet tijdens de aan-

leg van sportpark A4.

Kwekerij
ontmanteld
De politie heeft in de Vlaardingse

Van Maanenstraat een hennep-

kwekerij ontmanteld. De kweke-

rij bestond uit 180 planten. De

kweker tapte illegaal stroom af

en Stedin heeft de toevoer afge-

sloten. Na de ontmanteling zijn

de planten en de gebruikte appa-

ratuur vernietigd.

De politie heeft een onderzoek

ingesteld naar de daders. Het is

de bedoeling de kosten van de

ontmanteling op hen te verhalen.

VLAARDINGEN

HOEK VAN HOLLAND

Erespeldje
voorDeKloet
Jan de Kloet, gebiedsdirecteur

van Hoek van Holland, heeft gis-

teren een Erasmusspeld gekre-

gen. Hij ontving de onderschei-

ding uit handen van Hestia Reu-

kema, omdat hij 40 jaar in dienst

is als ambtenaar bij de gemeente

Rotterdam.

Sinds maart vorig jaar is De

Kloet gebiedsdirecteur in Hoek

van Holland. Hij begon zijn car-

rière in 1975 als onderwijzer in

Rotterdam-IJsselmonde. Hij was

ook schooldirecteur, bestuurder,

programmamanager, gebiedsma-

nager en stadsmarinier.

VLAARDINGEN

Wensenvan
scholieren
degrondin
De bouw van een nieuw school-

gebouw aan de Van Hogendorp-

laan in Vlaardingen staat op het

punt te beginnen. Komende

maandag wordt de eerste paal

geslagen voor het gebouw. In de

nieuwbouw komen de Jan Ligt-

hartschool, basisschool Avontu-

rijn, de Jenaplanschool, kinder-

opvang en de nieuwe sportzaal

Babberspolder.

Het nieuwe schoolgebouw

maakt deel uit van de aanpak van

de Babberspolder. Aan de Van

Hogendorplaan is inmiddels een

nieuw winkelcentrum gebouwd,

waarvoor de oude winkelstrip

grotendeels is gesloopt. Ook wor-

den er over een periode van jaren

nieuwe huizen gebouwd. Het

begin van de bouw van de

nieuwe school wordt door de ge-

meente Vlaardingen gezien als

een mijlpaal in de herontwikke-

ling van de Babberspolder.

Bij het op feestelijke wijze

slaan van de eerste paal houdt de

Vlaardingse wethouder Ruud de

Vries (D66) een toespraak voor

de leerlingen die in het nieuwe

gebouw les gaan krijgen.

Daarna slaat hij met enkele

kleuters van de betrokken basis-

scholen de ‘feestpaal’ de grond in.

Samen met de heipaal worden

boekjes met wensen van de basis-

schoolleerlingen de grond in ge-

slagen.

SCHIEDAM

Noggeenakkoord
NieuweSingel
Het Schiedamse college heeft het

ontwerp voor de nieuwe Singel-

school nog niet goedgekeurd. ,,De

gemeente heeft om aanvullende

gegevens gevraagd. Zodra dit

compleet is, wordt het advies

voorgelegd en volgt een besluit,’’

zo laat een woordvoerder van de

gemeente weten.

Wanneer de sloopwerkzaam-

heden van het huidige pand be-

ginnen, is nog niet bekend. Vol-

gens Peter Jonkers, directeur van

Stichting Primo, waar de basis-

school onder valt, zijn er nog wat

zaken die geregeld moeten wor-

den. ,,We hopen snel duidelijk-

heid te kunnen geven.’’ Omwo-

nenden vrezen de sloop, aange-

zien de fundering van hun hui-

zen met die van de school is ver-

bonden.


