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G1000-topop
27februari in
Margriethal
In navolging van steden als Brus-
sel en Amersfoort, wordt ook in
Schiedam een G1000 burgertop
georganiseerd, op 27 februari.
Plaats van handeling is de Mar-
griethal. Het is de bedoeling dat
duizend willekeurige Schiedam-
mers hier met elkaar in gesprek
gaan en aan het einde van de dag
tien aanbevelingen presenteren.
De deelnemers worden door

middel van loting geselecteerd.
,,Dat is de eerlijkste manier om
een doorsnee van de Schiedamse
bevolking aan tafel te krijgen,’’
stelt Alwine vanWinsen, een van
de organisatoren van de burger-
top in de jeneverstad. ,,We hopen
op veel nieuwe gezichten.’’
Aan honderd tafels van elk tien

deelnemers worden 27 februari
de gehele dag allerlei onderwer-
pen besproken. Van Winsen:
,,Zonder voorliggende agenda
vertellen burgers wat hun aan
het hart gaat. Kort samengevat:
Schiedam spreekt zich uit de
27ste. De deelnemers moeten uit-
eindelijk tien aanbevelingen pre-
senteren, waarmee niet alleen de
politiek maar zijzelf ook aan de
slag kunnen gaan.’’
Morgenavond geeft PopUpTV

in het G1000-café het startsein
voor het project. Elke woensdag-
avond kunnen mensen hierover
met elkaar in gesprek. Ook gaat
morgen de website
www.g1000schiedam.nl online.

Zo’n 160 woningen, waarvan 40 ap-
partementen, moeten er de ko-
mende jaren verrijzen op de plek
waar voorheen handbalvereniging
Ventura was gevestigd. Ventura, nu
nog tijdelijk te vinden aan de Park-
weg, verhuist volgend jaar naar het
nog aan te leggen Sportpark A4.
Maar wanneer die huizen kunnen
worden opgeleverd, is maar de
vraag.
Zo is er onlangs sterk vervuilde

grond aangetroffen tijdens sane-
ringswerkzaamheden op het voor-
malige terrein van Ventura en de
vroegere wielerbaan. Die medede-
ling heeft een ambtenaar van de ge-
meente Schiedam gedaan tijdens
een regulier overleg met de sport-
verenigingen, bevestigen meerdere
aanwezigen.
Het zou gaan om het schadelijke

polychloorbifenyl (pcb) en zware
metalen. Overblijfselen van in het
verleden gedumpte afvalstoffen van
de oude gasfabriek uit de wijk de
Gorzen. Hiermee is indertijd grond
verhard, waardoor het gebied ge-
schikt kon worden gemaakt voor de

vele sportclubs die zijn gevestigd op
Sportpark Harga. Zolang er niet in
de grond wordt gewroet, bestaat er
geen gevaar voor de gebruikers, is
de vertegenwoordigers van de sport-
clubs verteld.
Ook hebben de aanwezigen te

horen gekregen dat er binnen het
budget dat is uitgetrokken voor de
ontwikkeling van het gebied, een be-
drag is gereserveerd voor de sane-
ring van het terrein.
Het gebied is inmiddels afgezet

met hekken. Wel vonden er ook gis-
teren weer werkzaamheden plaats
waarbij grond verplaatst werd naar
een andere locatie, die niet is afge-
sloten, meldt een ooggetuige.

Verrassing
Een woordvoerder van de gemeente
Schiedam bevestigt dat er inder-
daad vervuilde grond is aangetrof-
fen. ,,Maar dat was geen verrassing,
dat wisten we twee jaar geleden ook
al,’’ stelt hij. ,,Daarom is er ook een

saneringsplan opgesteld en zijn de
kosten hierin meegenomen. De
grond wordt inderdaad weer gezond
gemaakt, zodat toekomstige bewo-
ners straks zonder gevaar peentjes
kunnen kweken in hun tuin.’’
De sanering van de grond levert

vermoedelijk geen vertraging op
voor het bouwproject, waarvan aan-
komend voorjaar de eerste paal
wordt geslagen. De oplevering van
de woningen staat gepland voor de
zomer van 2017.

Schiedam wil grond ophogen voor geplande huizen
Harga issterkvervuild
SCHIEDAM |Een deel van Sportpark
Harga, waar voorheen de wielerbaan
was gevestigd en handbalclub Ventura
een plekje had, blijkt sterk vervuild. De
gemeente Schiedam wil nu de grond
ophogen voor de geplande woningen.
SANDRA DON
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dachten. Kaarten zijn voor 24 euro
verkrijgbaar op de site www.thea-
terkoningshof.nl. Bij de prijs zit
een drankje inbegrepen. De voor-
stelling start om 20.30 uur aan de
Uiverlaan 20.

Mislukte inbraakpoging
inwinkel Koningshoek
In de Albert Heijn in winkelcen-
trum de Koningshoek in Maassluis
is zondagavond omstreeks 20.45
uur ingebroken. De daders hebben

geprobeerd om een pinautomaat
leeg te halen, maar daar slaagden
zij niet in. Volgens de politie kwa-
men de daders, om hoeveel inbre-
kers het precies gaat is nog onbe-
kend, binnen via een van de nood-
deuren van de Koningshoek. Er
zijn geen signalementen beschik-
baar.
De politie roept getuigen op om
tips door te geven via het telefoon-
nummer 0900-8844 of het num-
mer van Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.

SCHIEDAM
Nominaties verkiezing
Schiedamse sporters
Aan het begin van het nieuwe jaar
worden traditiegetrouw in Schie-
dam drie sportprijzen uitgereikt.
Op 9 januari reikt wethouder Na-
thalie Gouweleeuw de prijzen uit
voor de Schiedamse sportman of
sportvrouw, sportploeg en talent
van het jaar. Schiedammers kun-
nen sporters voor 13 november no-
mineren via het e-mailadres
sport@schiedam.nl. Ook spor-
tende Schiedammers die niet meer
in de stad wonen kunnen genomi-
neerd worden.

Beroepenvoorlichting
middelbare scholen
De Rotaryclub Schiedam en Schie-
dam de Veste houden een beroe-
penmiddag voor middelbare scho-
lieren uit Schiedam. Scholenge-
meenschap Spieringshoek, het Ly-
ceum Schravenlant en het Stede-
lijk Gymnasium Schiedam doen
mee. De bijeenkomst is donderdag
12 november in het Stedelijk Gym-
nasium aan de Valeriusstraat 31.
Ruim 400 leerlingen hebben zich
aangemeld. Over ongeveer 50 vak-
gebieden kunnen zij in twee ses-
sies meer informatie krijgen. Wie
vragen heeft kan mailen naar be-
roepenvoorlichtingschiedam@g
mail.com.

Expositie over kunst van
dubbele nationaliteiten
De Korenbeurs aan de Lange

Haven in Schiedam is op donder-
dag 19 november gereserveerd
voor de lezing ‘Zonder grenzen,
open grenzen.’ De lezing wordt ge-
geven door Jules van der Vuurst -
De Vries. Hij gaat in op de kunst-
werken van kunstenaars met een
dubbele nationaliteit, die hun
roots in hun kunst verrwerken. Zo
komt werk aan bod van Sara Blok-
land (Suriname), Andrei Roiter
(Rusland) en Marlene Dumas
(Zuid-Afrika). De lezing is voor 5
euro te bezoeken. Wie vragen heeft
of zich vast aan wil melden kan dit
doen via 010-7146330 of via
www.debibliotheekschiedam.nl.

VLAARDINGEN
Afgeschreven boeken
en cd’s in de verkoop
De bibliotheek van Vlaardingen
doet alle afgeschreven materialen
aanstaande zaterdag in de ver-
koop. Vanaf 10.30 uur zijn biblio-
theekgangers van harte welkom
aan de Waalstraat 100 om cd’s,
boeken en dvd’s voor weinig geld
aan te schaffen. De uitverkoop is
bedoeld voor zowel volwassenen
als kinderen. De verkoop duurt tot
15.00 uur.

Dodeslang indestruiken
VLAARDINGEN | Aan de Maassluissedijk in het Delta-industriege-
bied in Vlaardingen heeft de politie een dode slang en een grote
hoeveelheid chemisch afval gevonden. Handhavers van de ge-
meente Vlaardingen en de politie doen een onderzoek naar de
herkomst van de chemische spullen en het dier. De dierenambu-
lance haastte zich naar de Maassluissedijk, maar bij aankomst
was het reptiel al overleden. FOTO MEDIATV

HOEK VAN HOLLAND
Duurloopevenement
vanaf deHoekse kust
Sportieve duo’s die graag lange af-
standen fietsen en hardlopen kun-
nen op zaterdag 12 december mee-
doen aan de West Coast Challenge
(WCC).
De WCC is een eendaags duurspor-
tevenement waar hardlopen en
fietsen centraal staat. De afstand is
aanzienlijk. Koppels moeten 130
kilometer afleggen. De start is bij
de Hoekse reddingsbrigade aan de
Stationsweg 25. De finish is in het
meest noordeljkste punt van
Noord-Holland: Den Helder. Infor-
matie opvragen en inschrijven kan
op de website www.westcoast-
challenge.nl.

MAASSLUIS
Bekende acteurs doen
deKoningshof aan
Theater Koningshof in Maassluis
krijgt aanstaande zaterdag hoog
bezoek. Op de bühne verschijnen
Bram van der Vlugt - bekend als
Sinterklaas en acteur in onder an-
dere Grijpstra & De Gier en
Moordvrouw - en Oren Schrijvers
(GTST, Soldaat van Oranje, red.)
met hun voorstelling Op bezoek bij
mister Green.
Van der Vlugt speelt de 84-jarige
meneer Groen, die eenzaam is.
Oren Schrijver speelt een jonge za-
kenman die als taakstraf de oude
meneer Groen moet vermaken,
iets waar ze beiden geen zin in
hebben. Uiteindelijk blijken ze
meer gemeen te hebben dan ze

UW BUURT IN DE KRANT

Nieuws uit
uw omgeving
Ga naar Facebook.com/
ADwaterweg, bel de
redactie (010-4004352) of
mail nieuwtjes en tips naar
rd.waterweg@ad.nl.


