
VLAARDINGEN

VergunningKFC
is al verleend
Kentucky Fried Chicken

heeft afgelopen donderdag

een omgevingsvergunning

gekregen voor een filiaal op

het Vlaardingse Benelux

Workpark. Ondernemers

die nooit een reactie kre-

gen op in mei ingediende

zienswijzen zijn ‘hoogst

verbaasd’. Volgens de ge-

meente is meermalen over-

leg met de advocaat van de

ondernemers geweest en

hoeft op zienswijzen niet te

worden gereageerd totdat

de vergunning is verleend.

Volgens de ondernemers is

nooit overleg geweest. ,,De

gemeente gaat gewoon zijn

gang.” »P7

SCHIEDAM

100kilometer
opnieuweA4
Verkeersminister Schultz mag

dan het voornemen hebben uit-

gesproken dat er in de toekomst

ook op de nieuwe A4 tussen

Delft en Schiedam een maxi-

mumsnelheid van 130 kilometer

geldt, maar als de weg straks

open gaat wordt de maximum-

snelheid 100 kilometer. Groen-

Links en Progressief Schiedam

trokken eerder deze week aan

de bel over de uitspraak van de

minister, die volgens hen voorbij

gaat aan het welzijn van omwo-

nenden. Rijkswaterstaat heeft

bevestigd dat de maximumsnel-

heid als de weg later dit jaar

open gaat 100 kilometer wordt.

Een nog niet verkregen water-

vergunning om meer grondwa-

ter uit de tunnelbak te pompen,

kan die openstelling trouwens

nog vertragen. DON000
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Verkeersruzie
inRozenburgkost
Mohamed ’t leven

‘Die
klap,
die
voel en
hoor ik
nunog
steeds’

‘Stadbiedt volop
kansenvoorde
popwereld’

ROTTERDAM

Grafrovers
vastvoor
koperdiefstal
De politie heeft twee grafrovers

in de kraag gevat die de afgelo-

pen maanden hun slag hebben

geslagen op de Zuiderbegraaf-

plaats in Rotterdam-Charlois. De

twee hadden het bij zeker acht-

tien graven vooral gemunt op ko-

peren voorwerpen.

De grafroven zorgden afgelo-

pen zomer in Rotterdam en ook

daarbuiten voor beroering toen

een vrouw er op Facebook gewag

vanmaakte. Cynisch bedankte ze

de dieven voor het meenemen

van de koperen vaas van het graf

van haar moeder, die daar toen

nog maar net lag. Van sommige

graven zijn hardhandig koperen

plaatjes gerukt.

De gemeentelijke begraafplaats

op Zuid is vaker het doelwit van

vandalen. De diefstal van een bos

rood-witte tulpen van het graf

van een Feyenoord-supportertje

zorgde een aantal jaren geleden

voor veel commotie.

,,De huidige instroom is zo groot dat

het niet langer de vraag is of, maar

wanneer het verzoek van het kabi-

net en het Centraal Orgaan opvang

asielzoekers komt ommeer asielzoe-

kers op te vangen, dan we nu gaan

doen.’’ Dat zegt SP-fractievoorzitter

Leo de Kleijn, die vandaag in het

raadsdebat over het azc in Bever-

waard van burgemeester Ahmed

Aboutaleb wil weten hoe de stad de

extra toestroom gaat faciliteren.

Geen twijfel
Voor vrijwel alle tien partijen in de

raad lijdt het geen twijfel of een

nieuw verzoek zal Rotterdam ‘bin-

nen afzienbare tijd’ bereiken. ,,En

dus moeten we ons voorbereiden en

afvragen welke lessen we kunnen

trekken uit de aanwijzing van het

azc in Beverwaard, die voor zoveel

commotie heeft gezorgd,’’ zegt D66-

fractievoorzitter Salima Belhaj.

Haar partij dient daartoe vandaag

twee moties in die, ondanks het ver-

zet van D66-coalitiegenoot Leefbaar,

vrijwel zeker worden aangenomen.

Zo wordt het college onder meer op-

geroepen om op korte termijn met

oplossingen te komen voor de hon-

derden statushouders die recht heb-

ben op een huurwoning in Rotter-

dam. Belhaj: ,,Velen van hen zitten

echter nog altijd te wachten in een

azc, waardoor nieuwe vluchtelingen

van hot naar her moeten worden ge-

sleept, met alle ellende van dien.’’

Dit jaar heeft de gemeente Rotter-

dam de opdracht om 1051 status-

houders te huisvesten. Dat aantal

zal komend jaar fors toenemen. De

stad heeft volgens SP’er De Kleijn

ook een morele plicht te vervullen

bij de tijdelijke opvang. ,,Rotterdam

is de tweede stad van Nederland,

maar neemt vooralsnog ‘slechts’ 600

vluchtelingen op.’’ Dat aantal steekt

volgens hem ‘schril’ af tegen bijvoor-

beeld de bijna 3000 ontheemden die

Nijmegen gaat opvangen bij Heu-

mensoord.

Vooralsnog is Rotterdam nog niet

gevraagd ommeer vluchtelingen op

te nemen, zegt een woordvoerder

van Aboutaleb. ,,Maar wij houden

uiteraard rekening met een nieuw

verzoek. Wij zien natuurlijk ook da-

gelijks de beelden van de aanhou-

dende stroom vluchtelingen, die via

de Balkan naar West-Europa trekt.’’

Het debat van vandaag (vanaf

14.00 uur) gaat niet over de vraag of

de Beverwaard wel of geen azc moet

krijgen. Die beslissing staat vast, on-

danks het verzet vanuit de wijk. In

totaal kunnen 110 bewoners het

debat bijwonen op het stadhuis. Met

het gebiedskantoor in IJsselmonde

wordt een live-verbinding gemaakt.

Centraal staat de vraag hoe de ach-

terstanden in de Beverwaard bestre-

den moeten worden. » P5

‘Meerasielopvangin
stad isonvermijdelijk’

ROTTERDAM |Rotterdam verwacht de komendemaan-
den aanzienlijk meer vluchtelingen onderdak te moe-
ten én te zullen bieden, dan de maximaal 600 ont-
heemden die binnenkort in een asielzoekerscentrum
(azc) in de Beverwaard worden gehuisvest.

MARK HOOGSTAD

Rotterdam rekent op nieuw verzoek kabinet en COA

Ze zijn geliefd bij toeristen, die
meer dan eens Rotterdam aan-
doen, de 38 kubuswoningen aan
de Blaak. De opvallende schepping
van architect Piet Blom, ook be-
kend als het Blaakse Bos, oogt in-

middels wat vervallen, waardoor
groot onderhoud nodig was. Daar
wordt nu aan gewerkt, onder meer
met behulp van een driehoekige
steiger en abseilers. Het werk is
volgend jaar klaar. FOTO JAN DE GROEN

ROTTERDAM

Kubussen
inde

steigers

Het is niet de vraag
of, maar wanneer
het verzoek komt
–Leo de Kleijn

Tiplijn: 010 4004 352 E-mail: rd.waterweg@ad.nl (ook voor nieuwsfoto’s) Regiosport: 010 4066 478 E-mail: rd.sport@ad.nl Adverteren: 088 57 22 888


