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De partijen trekken aan de bel bij

het Schiedamse college van b en w

naar aanleiding van uitspraken van

verkeersminister Schultz van Hae-

gen, onlangs tijdens een debat in de

Tweede Kamer. Ook op het nieuwe

stukje A4, tussen Schiedam en Delft,

zou de maximumsnelheid 130 kilo-

meter per uur moeten zijn.

„Het feit dat de minister dit alleen

al roept, is zorgelijk,’’ stelt Jeroen

Ooievaar, fractievoorzitter van

GroenLinks. „Hiermee gaat zij voor-

bij aan het welzijn van omwonen-

den. Als er straks inderdaad 130 ki-

lometer/uur mag worden gereden

op de A4 en geen 120, zoals de be-

doeling was, dan ben ik benieuwd of

de schadelijke gevolgen voor Schie-

dammers die langs het tracé wonen,

in kaart zijn gebracht. Dit tast zeker

de luchtkwaliteit aan.’’

GroenLinks en Progressief Schie-

dam eisen dat het college ‘scherp op

de zaak toeziet’ en willen dat de ge-

meente bezwaar maakt tegen een

eventuele maximumsnelheid van

130 kilometer per uur. Al denkt Ooi-

evaar dat het technisch niet eens

mogelijk is om 130 te rijden door de

tunnelbak, die uitkomt op knoop-

punt Kethelplein. „Je kunt nooit

met zo’n snelheid een verkeersader

benaderen.’’

Motie
Wat de maximumsnelheid op de

weg die later dit jaar opengaat,

daadwerkelijk wordt, kan nog niet

gezegd worden. „Morgen (vandaag,

red.) stemt de Tweede Kamer over

een motie die hiermee verband

houdt,’’ laat een woordvoerster

weten. „Dan weten we meer.’’

De gemeente Schiedam wil nog

niet op de zaken vooruitlopen en

kan niet zeggen of er een beroep

wordt ingesteld. „De schriftelijke

vragen van GroenLinks en Progres-

sief Schiedam zullen binnen de ge-

stelde termijn ook schriftelijk beant-

woord worden,’’ aldus een zegsman.

SCHIEDAM |Demaximumsnelheid op de A4mag geen
130 kilometer per uur zijn. Als dat wel het geval is,
moet de gemeente Schiedam hiertegen bezwaar
maken, stellen GroenLinks en Progressief Schiedam.

SANDRA DON

‘130km/uur
opA4taboe’
Schiedammoet in beroep

Haannuburgemeester
MAASSLUIS |Edo Haan mag zich sinds gisteravond nu echt
burgemeester van Maassluis noemen. De PvdA’er werd in het
bijzijn van de commissaris van de koning Jaap Smit en de
Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot (de stad waar
hij 12 jaar wethouder was) beëdigd door locoburgemeester
Arnold Keijzer. Haan hoopt snel een Maassluizer te worden,
zei hij en wil graag in gesprek met de burgers. FOTO ROEL DIJKSTRA

SCHIEDAM

Kortingvoor
vrijwilligers
Vrijwilligers in Schiedam en

Vlaardingen kunnen met de vrij-

willigerspas Schiedam Vlaardin-

gen bij honderd ondernemers

kortingen en extraatjes krijgen.

Zo krijgen zij bijvoorbeeld bij

café de Unie in Schiedam een

gratis portie bitterballen bij een

drankje en bij Vlaardings autobe-

drijf Dorzo ontvangen zij een gra-

tis APK.

De vrijwilligerspas wordt op 11

november gelanceerd. De kaart is

voor vrijwilligers die voor een or-

ganisatie in Schiedam of Vlaar-

dingen werken.

VLAARDINGEN

Gemeente
ingesprek
overKFC
Ambtenaren van de gemeente

Vlaardingen zitten vandaag om

tafel met Gerrit Jue, directeur

van Cimcool en voorzitter van

IKV ondernemersvereniging Be-

nelux Workpark, waarop de ge-

meente een filiaal van Kentucky

Fried Chicken wil vestigen.

Onder anderen Jue deed vorige

week in deze krant uit de doeken

dat er bij diverse ondernemers op

het terrein veel kritiek is op de

komst van het fastfoodketen,

maar dat de gemeente niet is in-

gegaan op ingediende zienswij-

zen.

Hiermee zijn wetten overschre-

den, een gemeente is immers ver-

plicht binnen zes weken na dag-

tekening op een schriftelijk be-

zwaar te reageren. De gemeente

kon gisteren niet op vragen hier-

over antwoorden.

Ondernemers op het bedrij-

venterrein zijn bezorgd over een

toename van hangjeugd, vanda-

lisme en zwerfvuil. Zij baseren

deze zorgen op ervaringen met

de vorig jaar nabij gevestigde

Burger King. Maar ook hekelen

zij het feit dat de knalrode, twee-

laagse KFC op de carpoolplaats

pal voor het Cincinattigebouw

geplaatst wordt. Dit industriële

monument werd onlangs voor

veel geld door de eigenaar gere-

noveerd en is dan vanuit Vlaar-

dingen nog nauwelijks zichtbaar.

VLAARDINGEN

Nogstrijdom
beheergarage
Interparking en de gemeente

Vlaardingen zijn nog steeds in

gevecht om beheer van parkeer-

garages Liesveld, Hoogstraat en

Stadhuis in het centrum. De ge-

meente verkocht de panden aan

Beheerskantoor Scheveningen

(BKS), maar Interparking wilde

de panden ook en spande een

kort geding aan.

De rechter oordeelde in het

voordeel van Vlaardingen,

waarop Interparking een bodem-

procedure startte en een schade-

claim van 4.127.830 euro eiste. Na

een inhoudelijke procedure kreeg

Interparking weer gelijk, maar

Vlaardingen ging daar weer suc-

cesvol tegen in verweer. Nu Inter-

parking in hoger beroep is ge-

gaan, gaat Vlaardingen weer in

verweer. Uitspraak is medio 2017.


