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VLAARDINGEN

Henneponder
grondWorkpark
In een verborgen ruimte

onder de grond van een be-

drijvenpand op het Vlaar-

dingse Benelux Workpark

heeft de politie gisteren

een hennepkwekerij ont-

dekt. Aan de Schiedamse-

dijk werd in een bedrijfs-

pand een gat in een beton-

nen vloer aangetroffen. Het

gat kwam uit in speciaal

gemaakte ruimtes met

daarin een hennepkwekerij

met 1000 hennepplanten

en 80 lampen. Stroom

werd afgetapt van de

hoofdkabel. Er zijn geen

verdachten aangetroffen. PENDER000

SCHIEDAM

‘Kraamafdeling
moet openblijven’
De Schiedamse gemeenteraad

heeft gisteravond unaniem een

motie aangenomen die pleit

voor het behoud van de kraam-

afdeling in het Vlietland Zieken-

huis. Het is de bedoeling dat die

afdeling verhuist naar het Sint

Franciscus Gasthuis (SFG) in

Rotterdam. Dat is tegen het zere

been van veel organisaties en de

Waterweggemeenten. Overigens

moet het definitieve besluit nog

vallen.

OROTTERDAM

Testvlucht F16
goedhoorbaar
Inwoners van de Rotterdamse

regio zijn gistermorgen opge-

schrikt door een knal. Het ging

om een testvlucht van een F16

van de luchtmacht. De knal, die

ontstaat wanneer de straaljager

door de geluidsbarrière vliegt, is

gehoord in Spijkenisse, Heinen-

oord, Ridderkerk, Barendrecht

en Rotterdam.

ROZENBURG

Dodenaknokpartij
inRozenburg
Na een vechtpartij op straat is

gisteren op de Grote Stern in

Rozenburg een man om het

leven gekomen. Rond elf uur

werden de hulpdiensten gealar-

meerd, die het zwaargewonde

slachtoffer op straat aantroffen.

Ze probeerden hem nog te rea-

nimeren, maar de hulp kwam te

laat. De politie is direct een

groot onderzoek gestart.
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Asielzoekers in
Katwijk, vergelijkbaar
metdeBeverwaard

Of die nieuwe watervergunning,

nodig om overtollig grondwater uit

de Ketheltunnel te pompen, er dit

jaar nog komt, is onzeker. Het Hoog-

heemraadschap van Delfland, dat de

vergunning moet verstrekken, heeft

deze beslissing uitgesteld tot half

december, enkele dagen voor de

opening van de nieuwe A4 tussen

Delft en Schiedam. Volgens bronnen

is de richtdatum hiervoor 18 decem-

ber.

Het waterschap heeft meer tijd

nodig dan aanvankelijk gedacht om

de gevolgen voor de omgeving in

kaart te brengen. Zo blijkt er 1200

kubieke meter grondwater naar

boven te komen in plaats van de be-

rekende 400 kuub.

Ook moeten de zienswijzen die

door diverse organisaties zijn inge-

diend nog worden beantwoord.

Feestje
Stichting Batavier, de organisatie

die alle gemaakte afspraken over de

aanleg van de 7 kilometer lange

rijksweg nauwlettend in de gaten

houdt, windt er geen doekjes om:

„Het is van groot belang dat eerst

alle papieren in orde zijn, voordat

de weg opengaat,’’ stelt voorzitter

John Witjes. „Wij zeggen dus: eerst

die vergunning, dan pas een feestje.

Bovendien, als het hoogheemraad-

schap geen vergunning verstrekt,

zou er in theorie zelfs een hele

nieuwe tunnelbak moeten worden

aangelegd, aangezien de constructie

niet deugt. Dat levert nog meer ver-

traging op.’’

Ook de Milieufederatie Zuid-Hol-

land is hard in haar oordeel. „Eigen-

lijk handelt Rijkswaterstaat nu al

alsof er een vergunning in handen

is. Het water wordt al weggepompt,

anders houdt de omgeving geen

droge voeten,’’ weet Susanne Kuij-

pers. „Delfland gedoogt dit, maar

kan dat niet eeuwig blijven doen.

Het kan straks niet zo zijn dat de

weg al in gebruik is, terwijl er nog

een vergunning moet worden ver-

strekt. Daar zullen we zeker tegen in

verzet komen. We kunnen ook niet

tot in lengte van jaren water blijven

wegpompen. Dat kan uiteindelijk

tot bodemdaling leiden.’’

Afwachten
Volgens een woordvoerster van het

Hoogheemraadschap van Delfland

loopt Rijkswaterstaat een risico als

de rijksdienst de weg zonder ver-

gunning opent. De dienst laat via

een woordvoerder weten eerst de

beslissing van Delfland af te wach-

ten. „Vanwege het nog lopende on-

derzoek en de beantwoording van

de zienswijzen gaan wij niet in op

vragen over de opening van de A4.’’

‘Eerstdevergunning,
danpasopeningA4’

SCHIEDAM |Het is de vraag of de nieuwe snelweg A4
volgens planning volgendemaand open gaat. Rijkswa-
terstaat wacht nog op de benodigde watervergunning.
Zonder dat document mag de weg niet open, stellen
stichting Batavier en Milieufederatie Zuid-Holland.

SANDRA DON

Waterschap heeft meer tijd nodig voor beslissing

ZDe nieuwe Ketheltunnel van
snelweg A4. FOTO FLASHPHOTO NL

SCHIEDAM

Schiedammer
opgepaktna
driebotsingen
De politie heeft een 28-jarige

Schiedammer opgepakt, die bin-

nen een paar minuten drie aan-

rijdingen veroorzaakte.

Eerst reed hij in Sliedrecht met

zijn auto een overstekende man

aan, vervolgens raakte hij diens

hond en toen hij achteruitreed

botste hij tot overmaat van ramp

tegen een 69-jarige fietsster.

Hierna reed de Schiedammer

door, om zich korte tijd later ken-

nelijk te bedenken. Hij meldde

zich op het politiebureau. De po-

litie zegt de oorzaak van de drie

aanrijdingen nog te onderzoeken.

Of drank in het spel was, is on-

duidelijk.

Door de aanrijdingen raakte de

wandelaar gewond aan zijn been

en liep de vrouw verwondingen

aan haar hoofd op. Beiden moes-

ten in het ziekenhuis worden be-

handeld. Een dierenarts heeft

zich ontfermd over de hond, die

een wond aan zijn poot had.

Met behulp van een kraan is
gisteren in Rotterdam een
mega-as met tandwielen terug-
gezet in een van de Maastun-
nel-roltrappen. Het 3000 kilo
wegende gevaarte werd er een
jaar terug uitgehaald voor res-

tauratie. Het werk aan de tun-
nel, aan de noordkant, is nog
niet klaar. Fietsers en voetgan-
gers kunnen volgend jaar weer
ongestoord van noord naar zuid
en terug.
FOTO JAN DE GROEN
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