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‘Kap nou
eens met
winkels’

Bewoners zijn het over
Hoogstraat roerend eens
SCHIEDAM | Het roer moet om in Schiedam, vinden de

inwoners zelf. Tijdens de burgertop G1000 brainstormden zo’n 400 inwoners over de toekomst van de
stad. Met name over de hopeloze Hoogstraat is men
duidelijk: stop met winkels.
ROB VAN ELEWOUT

Via stempasjes konden Schiedammers hun stem uitbrengen op
ideeën die eerder op de dag aan
brainstormtafeltjes werden bekokstoofd. Hoewel de meeste initiatieven nog niet veel inhoud, maar
vooral oneliners als ‘praatjes vullen
wel gaatjes’ en ‘een beter Schiedam
begint bij jezelf’ bevatten, is er één
gemene deler: de binnenstad moet
een andere koers gaan varen.
„Kap nou eens met die winkels,’’
stelt Schiedammer Jan Olsthoorn,
die aan het tafeltje zit waar met
negen andere burgers het principe
‘van winkelstad naar cultuurstad’
wordt geboren. ,,Ik woon zelf in
Schiedam, maar ik kom nooit in de
stad,’’ vervolgt hij, verwijzend naar
de Hoogstraat. De winkelstraat
kampt al jaren met leegstand. ,,Er
wordt veel geld tegenaan gegooid
om er winkels in te krijgen, maar
het lukt niet. Wat moet ik in mijn
eigen stad,’’ vraagt Olsthoorn zich af.

Er moet meer leven
in de brouwerij
komen in Schiedam
–Jan Olsthoorn

En dus moet Zwart Nazareth het
niet van winkels hebben, maar van
cultuur. Ateliers, musea, maar
vooral studenten zouden naar de
stad moeten komen. „Ja, in Delft
wonen veel studenten,’’ weet Olsthoorn. „Maar zij hebben geen jenevermuseum en geen molens. Zorg
dat Schiedam open en toegankelijk
wordt voor studenten. Zo komt er
leven in de brouwerij.’’

Cultuur

Ook Annemaaike van de Peppel (20)
vindt dat de stad wel een boost kan
gebruiken. „De focus moet op cultuur liggen. De stad heeft promotie
nodig. Busmaatschappijen moeten
niet alleen langs Kinderdijk en de
Keukenhof, maar ook langs het Jenevermuseum of Nolet,’’ vindt ze.
Ron van den Ende haalde de burgertop naar Schiedam. „Het is een
honderd procent burgerinitiatief.
Over drie weken zullen we werkgroepen vormen, waarin we de
ideeën uit gaan werken. Maar dat
moeten burgers echt zélf doen.’’
Van den Ende vindt de Schiedamse top een succes, hoewel de
techniek het soms liet afweten en
mensen niet allemaal met de pas
konden stemmen. ,,Dat is balen.
Maar ik denk dat het alsnog geslaagd is. Op deze manier kan je
goed peilen wat er leeft onder de bevolking, wat er ook uitkomt.’’

Tijdreis door de geschiedenis
VLAARDINGEN | Bezoekers krijgen uitleg van een

tijddokter in het Museum Vlaardingen. Deze
‘dokters’ namen de belangstellenden in de
nacht van zaterdag op zondag mee door de
geschiedenis heen. Onderweg kwamen ze de

geesten uit het verleden van Vlaardingen
tegen, die in het museum tot leven waren gekomen. Het zorgde door z’n opzet voor een bijzondere entourage.
FOTO JOEP VAN DER PAL

Aannemer sportpark
toch over Eksterlaan

SCHIEDAM | De aannemer van het
te bouwen sportpark A4 in Schiedam, Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, wil toch gebruikmaken
van de Vlaardingse Eksterlaan
voor transport. Vanavond gaat het
bedrijf met bewoners in overleg.
In november besloot de gemeenteraad nog unaniem dat het sportpark geen ontsluiting krijgt via de
Hoevenbuurt. Van Kessel wil nu,
hetzij tijdelijk, toch gebruik maken
van een transportroute voor bouwmaterialen via de Eksterlaan en de
Korhoenlaan. Belangencommissie
Sportpark A4 is sceptisch over het
verzoek van de aannemer.
„Waarom vraagt opdrachtgever

Schiedam dit niet gewoon?’’ vraagt
Richard Pelt van de belangengroep
zich af.
De groep voerde lange tijd actie
om geen toegangswegen vanuit
Vlaardingen naar het nieuwe
sportpark te krijgen. Met succes,
want de gemeenteraad bleek het
volledig met de bewoners eens.
Pelt: „De aannemer zegt dat het tijdelijk is, maar wat duurt langer
dan ‘tijdelijk’? Bovendien vinden
we transporten erg gevaarlijk. Aan
de Korhoenlaan ligt een basisschool en een voetbalclub, VV
Zwaluwen. De bochten zijn er erg
krap, en we hebben vaker dodehoekongelukken gezien.’’

Na21jaar doorMaasdelta ‘aan kantgezet’

SANDRA DON

MAASSLUIS | Ruim 20 jaar stond

hij dag en nacht klaar voor Woningcorporatie Maasdelta. In de
avond, weekenden en zelfs vakanties snelde Leo Muis, die met zijn
bedrijf LM Bouw in Maassluis is
gevestigd, naar de eerste stad aan
de Waterweg om onderhoud te
verrichten, incidenten te verhelpen en renovaties uit te voeren.
Maar dat is niet langer nodig, nu Woningcorporatie Maasdelta onlangs
tientallen aannemers aan de kant
zette, van de ene op de andere dag.
„Ik heb, net als vele anderen, altijd naar volle tevredenheid voor
Maasdelta gewerkt,’’ vertelt Muis.
„Dat maakt deze beslissing ook zo
bizar. Zeker ook omdat een normaal
gesprek niet mogelijk is. Maar ik
laat het er niet bij zitten, heb al een
advocaat in de arm genomen. We
beginnen met een eis van 50.000
euro schadevergoeding. Al doe ik
het niet voor het geld, ik strijd voor

Z Leo Muis in zijn werkplaats in Maassluis. FOTO ROEL DIJKSTRA

rechtvaardigheid. Voor mezelf en
die andere lokale ondernemers die
niet aan de bel durven te trekken
maar wel naar de sodemieter gaan.’’
Muis heeft veel specialistische
kennis in huis. Dat was ook de

reden waarom Maasdelta, die in
2013 ook een dergelijk ‘kunstje
ﬂikte’ en hem eruit gooide, de aannemer weer terughaalde. „Ik heb
toen zelfs een 5-jarig contract moeten tekenen vanwege het zoge-

noemde FSC-convenant, dat voorschrijft duurzaam hout te gebruiken
bij bouwprojecten. Dat wordt nu
eenzijdig verbroken, zonder opgaaf
van redenen.’’
Volgens Muis werkt Maasdelta
voortaan alleen nog met bevriende
aannemers ‘van de overkant’, waarmee de ondernemer doelt op bouwbedrijven die op Voorne-Putten zijn
gevestigd, daar waar het hoofdkantoor van Maasdelta ook is gezeteld.
Maasdelta laat weten afgelopen
zomer alle vaste aannemers met een
raamovereenkomst een brief te hebben gestuurd waarin wordt aangekondigd per 1 mei 2016 de huidige
raamovereenkomst voor ‘niet planmatig onderhoud’ te beëindigen en
vanaf die datum met hoofdaannemers verder te gaan: bedrijven die
nog meer gespecialiseerd zijn. „Dat
hebben we bewust tijdig gedaan om
aannemers voor te bereiden op de
veranderingen,’’ aldus een woordvoerster.

VLAARDINGEN

Klauterwoud
gaat volgende
fase in

Het Klauterwoud in Vlaardingen
staat aan de vooravond van een
verandering. Het speelparadijs in
de Broekpolder ging in het najaar van 2012 open, maar gaat inmiddels uitbreiden.
Landschaparchitect Jos van de
Lindeloof is daarmee aan de slag
gegaan. De huidige speelobjecten
worden verbeterd. Daarnaast
wordt het Klauterwoud beter bereikbaar gemaakt voor kinderwagens, buggy’s en rolstoelen.
Een deel van het werk zal gedaan worden door vrijwilligers.
Maar de Federatie Broekpolder
stelt verder dat de hulp van sponsors hard nodig is.
Recent is bij het Klauterwoud
het toiletgebouw opgeleverd.
Begin van deze maand werd dat
feestelijk geopend door de Vlaardingse wethouder Ruud van Harten, voorzitter van de Stichting
Federatie Broekpolder en Hans
van der Have van Adventure
Vlaardingen.

VLAARDINGEN

Bluesrocker
op podium
Julian Sas staat op vrijdag 11
maart op het podium van de
Kroepoekfabriek in de Koningin
Wilhelminafabriek in Vlaardingen. Sas staat bekend als een van
de bekendste bluesrockers van
Nederland.
Liefhebbers van deze muziek
betitelen hem zelfs als een van de
grootste artiesten in zijn genre.
Al meer dan 21 jaar is hij in binnen- en buitenland actief. De
deur gaat open om 20.30 uur en
een kaartje kost 18 euro.

