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Raadakkoord
metkomst
statushouders
De Maassluise raad heeft er alle

vertrouwen in dat de 40 status-

houders, asielzoekers met een

verblijfsvergunning, op een

goede manier worden gehuisvest

en gaat akkoord met het college-

voorstel om de eerste groep begin

februari op te vangen in Het

Klooster. Dat is een voormalig so-

ciaal pension in Sluispolder-

West.

De tweede groep volgt een

maand later en krijgt een plek in

vijf wisselwoningen aan de Mgr.

Bekkerslaan, in dezelfde wijk.

Het is de bedoeling dat de vluch-

telingen na een half jaar door-

stromen. Of er dan weer een ver-

zoek komt om extra mensen op

te vangen, bovenop de 38 status-

houders die Maassluis het ko-

mende half jaar wettelijk al moet

opvangen, is onduidelijk. Wel

zegde burgemeester Edo Haan

toe in dat geval ook naar andere

plekken te kijken.

Ook komen er een toezichthou-

der en een telefonisch meldpunt.

Haan: ,,We houden de vinger aan

de pols.’’

Uit de laatste cijfers van het nieuwe

bestuur van het Maassluise Theater

Koningshof blijkt dat het exploita-

tietekort over 2015 uitkomt op

206.000 euro. Daarvan is 80.000

euro incidenteel geld, een eenmalige

uitgave dus, dat is besteed aan de

nog niet uitbetaalde overuren van

het personeel en een nieuw kassys-

teem. Het college stelt daarom voor

om, bovenop de 50.000 euro die het

vorige maand al overmaakte, nog

eens 84.000 euro beschikbaar te

stellen.

,,Het bestuur heeft ons verzekerd

dat er nu geen lijken meer uit de

kast komen,’’ laat verantwoordelijk

wethouder David van der Houwen

weten. ,,Ze kunnen met een schone

lei aan het nieuwe jaar beginnen.’’

Volgens Van der Houwen is de extra

financiering van de noodlijdende

culturele instelling noodzakelijk.

,,Het overwerk moet nu eenmaal

uitbetaald worden en een nieuw

kassysteem verdient zich uiteinde-

lijk weer terug. Bovendien moeten

ook de salarissen van december be-

taald worden. December is niet echt

de maand waarin je zonder geld

moet komen te zitten.’’

Schatkist
Liet stichtingsvoorzitter Wim Smit

eerder weten ‘erg blij’ te zijn met de

50.000 euro, gisteren was hij niet

bereikbaar voor commentaar op het

voorstel voor de nieuwe financiële

injectie. Vorige maand liet hij opte-

kenen dat ‘de bodem van de schat-

kist nu écht in zicht is’. ,,Maar dat is

geen nieuws. Toen wij afgelopen

voorjaar aantraden, hebben we dit

al voorspeld.’’

Ook voor de gemeenteraad was

het extra krediet vorige maand geen

verrassing. Maar, zo stelden de par-

tijen unaniem: het blijven aanvullen

van dat krediet mag geen gewoonte

worden. Morgenavond bespreekt de

raad het voorstel tijdens een extra

raadsvergadering.

Het is de bedoeling dat Theater

Koningshof de definitieve jaarreke-

ning uiterlijk 1 maart inlevert. Pas

dan kan het subsidiebedrag voor

2016 worden vastgesteld. Voorals-

nog is er in de begroting 120.000

euro opgenomen, waar het theater

afgelopen jaar ‘slechts’ 46.000 euro

ontving. Smit pleit echter voor 2 ton.

Dat bedrag is nodig om de ambities

waar te maken en om een gezonde

basis te leggen voor de toekomst.

,,Ik wil niet elk jaar weer bij de ge-

meente moeten bedelen om geld,’’

aldus Smit.

Afdoende
Volgens Van der Houwen is 120.000

euro afdoende. ,,Als we de eenma-

lige uitgaven niet meerekenen,

komen we ongeveer uit op dit be-

drag, net als vorig jaar al is ge-

noemd in het rapport Ploeg, waarin

een blik werd geworpen op de toe-

komst van Koningshof. Maar ik wil

niet te ver op de zaken vooruitlopen,

eerst moet de raad zich uitspreken.’’

Nogmeergeldtheater
MAASSLUIS |Theater Koningshof krijgt, als het aan het
Maassluise college ligt, dit jaar nog eens 84.000 euro
extra. Vorige maandmaakte het stadsbestuur al
50.000 euro over om het exploitatietekort te dichten.
De gemeenteraad spreekt morgen over het voorstel.

SANDRA DON

84.000 euro extra voor noodlijdende Koningshof

HOEK VAN HOLLAND

Boswachter
bijKering
De bekendste boswachter van

Nederland, Arjan Postma, komt

zondag naar de Maeslantkering

bij Hoek van Holland. Postma,

bekend van de film Holland, na-

tuur in de delta, RTL Late Night

enDeWereld Draait Door, vertelt

zondag op levendige wijze over

de Nederlandse natuur. Hij geeft

twee lezingen: een om 13.30 uur

en een om 15.00 uur. Na afloop is

Postma in de expositieruimte om

vragen te beantwoorden. Kaarten

zijn voor 2 euro te koop bij het

Keringhuis, bij de Maeslantke-

ring.

Het bestuur heeft
ons verzekerd dat
er geen lijkenmeer
uit de kast komen
– David van der Houwen

SANDRA DON

SCHIEDAM | De nieuwe A4 tus-
sen Delft en Schiedammag dan
vermoedelijk nog voor de kerst
opengaan, als het aan Stichting
Batavier ligt, krijgen bezwaar-
makers eerst de kans om in be-
roep te gaan tegen de gisteren
verstrekte watervergunning.
,,Als je onze democratie maar een

klein beetje respecteert, dan stel

je die opening nog even uit,’’

meent John Witjes, voorzitter van

de club die alle gemaakte afspra-

ken rond de aanleg van de weg

bewaakt. ,,Dan geef je de be-

zwaarmakers de kans om de uit-

spraak te bestuderen en binnen

de wettelijke termijn van zes

weken te bepalen of zij in beroep

gaan bij de Raad van State.

Stichting Batavier was een van

die partijen die een zienswijze in-

diende tegen de nieuwe water-

vergunning. Die maakt het moge-

lijk nog meer grondwater weg te

pompen. Dat is nodig om de weg

droog te houden. Het Hoogheem-

raadschap van Delfland ver-

strekte gisteren die vergunning

onder voorwaarden, de laatste

hobbel op de weg. Het is de be-

doeling dat het grondwater

straks, gezuiverd en wel, weer

wordt teruggepompt in de polder.

Volgens portefeuillehouder Mar-

cel Houtzager een duurzame op-

lossing, die tot in lengte van

jaren kan worden gehanteerd en

die geen bodemdaling in de di-

recte omgeving veroorzaakt, een

grote vrees van omwonenden.

,,Je geeft het water eigenlijk weer

terug aan het gebied in plaats

van dat het in de Nieuwe Water-

weg terechtkomt. Dat was aan-

vankelijk de bedoeling,’’ aldus

Houtzager.

Ook Witjes spreekt van een duur-

zame oplossing, maar het had

nóg duurzamer gekund. ,,Er is ei-

genlijk maar één echte oplossing

en dat is dat de weg onderheid

wordt met een betonnen bak.

Maar dat kost miljoenen en bo-

vendien kan de weg dan niet

open.’’

Stichting Batavier heeft de hoop

nu gevestigd op PvdA-Kamerlid

Duco Hoogland, die gisteren op-

nieuw schriftelijke vragen stelde

over de betonconstructie van de

A4-tunnel. De scheuren die ont-

stonden in 2014 zijn hersteld,

maar extra inspectie is wat hem

betreft wel noodzakelijk.

ZAfgelopen weekend bezochten ruim 6000 belangstellenden de publieksdag van de A4. Zij gingen
lopend, fietsend of met een skateboard over het tracé tussen Delft en Schiedam. ARCHIEFFOTO

‘Als jedemocratierespecteert,
stel jeopeningA4nogevenuit’

SCHIEDAM

Hekkenaan
Parkwegblijven
De hekken die al bijna 3,5 jaar

rond de 11 appartementen aan de

Parkweg in Schiedam staan, blij-

ven zolang de gevels van de hui-

zen niet zijn hersteld, laat de ge-

meente weten.

In de zomer van 2012 werden

bewoners van de Parkweg opge-

schrikt omdat een deel van de ge-

vels instortte. Sinds die tijd lig-

gen de Schiedammers in de

clinch met projectontwikkelaar

Bemog. De bewoners willen een

nieuwe gevel, Bemog wil alleen

herstellen. Een deskundige pre-

senteert binnenkort zijn rapport.

SCHIEDAM

Eindeaan
Schiedams
vreugdevuur
Net als vorig jaar, is er geen

vreugdevuur in Schiedam tijdens

de komende jaarwisseling. ,,Er is

te weinig animo,’’ aldus burge-

meester Cor Lamers. ,,Dan houdt

het op.’’

Om oud en nieuw in de jene-

verstad, dat vroeger wel eens on-

rustig kon verlopen, in goede

banen te leiden, heeft het college

een serie maatregelen aangekon-

digd. Nieuw dit jaar is dat het nu

ook rondom de trein- en metro-

stations verboden is vuurwerk af

te steken. Zo’n verbod is ook van

kracht bij een tiental senioren-

complexen, zoals de Beethoven-

flat. Het gebied rond verpleegte-

huizen, het NME-centrum en de

kinderboerderij was al verboden

terrein voor liefhebbers van

vuurwerk.

Schiedam zal geen vuurwerk-

vrije zones instellen, zoals Vlaar-

dingen dat wel doet. ,,Er is in

Schiedam niet een wijk die er uit

springt. Er wordt eigenlijk overal

vuurwerk afgestoken,’’ legt La-

mers uit. ,,Dat heeft dus weinig

zin.’’

Wel zal er extra worden gesur-

veilleerd en rijdt, evenals in 2015,

tijdens de jaarwisseling een spe-

ciaal voertuig door de stad met

aan boord politie-, brandweer- en

gemeentemedewerkers. Lamers:

,,Op deze manier kunnen we di-

rect adequaat ingrijpen.’’

VLAARDINGEN

Rotterdamwet
tochingevoerd
Vlaardingen gaat bij minister

Stef Blok (Wonen en Rijksdienst)

een verzoek indienen ommensen

zonder baan en inkomen uit vijf

complexen in de Westwijk te

kunnen weren. Een meerderheid

van de raad heeft gisteren inge-

stemd met dit collegevoorstel.

Sinds begin vorig jaar kunnen

Nederlandse gemeenten niet

meer sturen op leefbaarheid in

de verdeling van sociale huurwo-

ningen. Om delen van de kwets-

bare Westwijk leefbaar te hou-

den, wil Vlaardingen daar de

Rotterdamwet toepassen. Met

die wet kan een gemeente als een

sociale huurwoning leegkomt,

voorrang geven aan huurders

met een baan en inkomsten. Dit

zou de leefbaarheid ten goede

komen.


