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’Verzelfstandiging helemaal verkeerd aangepakt’

Zes jaar voor
doodsteken
’hangmaatje’

Woede over extra subsidie
voor net verbouwd theater
door Peter de Lange
VLAARDINGEN, donderdag
In de Vlaardingse gemeenteraad heerst woede over een voorgenomen subsidieverhoging van 4
ton aan het plaatselijk theater, Stadsgehoorzaal BV.
Bij de oppositie valt deze ring moest worden vervangen. ’realistisch’. Een structureel
’bruidsschat’ van CDA, PvdA Van Es: „Die post van ruim een bedrag nu voorkomt dat het
en GroenLinks aan de zojuist miljoen hangt als een zwaard theater in de toekomst bij de
verzelfstandigde schouwburg van Damocles boven ons gemeente om extra geld zal
aankloppen, aldus Robberegt.
rauw op het dak. De gemeente hoofd.”
B en W pakken de verzelfheeft net ruim negen miljoen
standiging van de Stadsgeeuro geïnvesteerd in de ver- Reëel
hoorzaal helemaal verkeerd
bouwing van het theater.
De vier ton komt boven op
Cultuurwethouder Jan Rob- aan, meent VVD-fractieleider
de 1,8 miljoen euro die de beregt vindt niet dat er een te Van Es. „Ze doen een volwasStadsgehoorzaal jaarlijks al duur prijskaartje hangt aan de sen kind de deur uit, maar wilkrijgt.
nieuwe Stadsgehoorzaal. Hij len er tegelijk financieel vernoemt de subsidieverhoging antwoordelijk voor blijven.”

Dromen
„Er hebben mensen zitten
dromen bij het opstellen van
de begroting”, constateert een
hevig verontwaardigde Leo
ten Have (Leefbaar Vlaardingen). „We hebben het over een
verhoging van 25 procent! Dat
noem ik onbehoorlijk.”
De SP vindt de subsidieverhoging ’belachelijk’. Raadslid
Alke van Marsbergen: „Er zijn
genoeg zaken te bedenken
waar we dit geld beter voor
kunnen gebruiken.” Ook voor
de VVD is het voorstel onaanvaardbaar. Fractievoorzitter
Jacqueline van Es is geschokt:
„Afgesproken was dat het bij
die negen miljoen zou blijven.”

• De Wilhelminapier, zoals deze er uiteindelijk (volgebouwd) zal uitzien. Daarop heeft de Duitse architecte
kritiek.
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Wilhelminapier krijgt ervan langs als saai en eenzijdig

ARCHITECTE LAAKT
’GLAMOURPIER’

Van onze Rotterdamse
redactie
ROTTERDAM, donderdag
De 21-jarige hangjongere
Dennis V. is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld
tot zes jaar cel voor het doodsteken van zijn maatje
Dwight Everts.
De rechtbank veroordeelde
de jongen voor doodslag en
vond niet dat er sprake was
van psychische overmacht of
noodweer, zoals door de advocaat bepleit.
Het openbaar ministerie
(OM) had acht jaar cel geëist.
De rechtbank koos voor een lagere straf, omdat het slachtoffer ’ook een rol heeft gespeeld
bij de totstandkoming van de
situatie’.
De Capellenaren Dennis en
Dwight kenden elkaar al jaren,
maar kregen eind vorig jaar
onder invloed van alcohol en
cannabis ruzie. Die ontaardde
in een vechtpartij, met fatale
afloop.
Gilvani P. werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel omdat hij
’ongevraagd’ zijn mes aan Dennis had gegeven.

BN’ers scheutig
voor goed doel

Nog duurder
Van Es waarschuwt dat de
kosten nog veel verder oplopen, als de gemeente het proces verliest tegen de aannemer en de architect.
Die rechtszaak gaat over de
vraag wie er moet opdraaien
voor de nieuwe fundering onder het theater. Pas tijdens de
bouw bleek dat de oude funde-

Opstelten krijgt
toeristische prijs
Van onze Rotterdamse
redactie
DEN HAAG, donderdag
De Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten is
gisteren door ANWB-directeur Guido van Woerkom
onderscheiden als ’Politicus van het Jaar, Toerisme
en Recreatie 2007’.
Opstelten kreeg
de prijs als
’allround
promotor
van Nederland en Rotterdam als
toeristische
bestem• Opstelten
ming’.
„In het oog springend zijn
natuurlijk evenementen als
City Racing en het Zomercarnaval”, aldus Van Woerkom. „Het beleven van de
stad staat voorop.”
Ook het afschaffen van de
toeristenbelasting kreeg lof
van de jury. Juryleden waren, behalve Van Woerkom, ook Gerlach Cerfontaine (Schiphol) en Loek
Hermans (MKB Nederland).
De verkiezing is een initiatief van de Travel Press Society, in samenwerking met
het Platform Toerisme en
Recreatie van VNO-NCW
en MKB-Nederland.

Grote kat
laat hond
schrikken

door Dennis Naaktgeboren
ROTTERDAM, donderdag
De prestigieuze ontwikkeling van de Wilhelminapier krijgt forse kritiek in de architectuurstudie ’Reviewing Rotterdam’.
De bestaande en nog geplande luxe (woon)torens zijn
vooral een ’glamoureuze show
van
projectontwikkelaars’,
waar niet snel een bruisend
stadsleven zal ontstaan.
Dat constateert de Duitse architectuurdocente en essayiste Angelika Schnell. Zij is een
van de internationale keurmeesters die in opdracht van
het Architectuur Instituut
Rotterdam (AIR) de Maasstad
als geheel kritisch onder de
loep heeft genomen.

Verwend
Vooral de Manhattanachtige Wilhelminapier – hét gemeentelijk prestigeproject op
de Kop van Zuid – moet het
ontgelden.
Volgens de keurmeester
mikt de Wilhelminapier vooral op de ’magie van beelden’ en
proberen sterarchitecten een
’Hollywood-beeldwereld’ te
creëren. „Ze proberen uit louter torenflats een soort passagiersdek eerste klasse op te
trekken”, aldus Schnell.
„Dat appelleert aan alles
waar een verwende clientèle
prijs op stelt: luxewoningen,
lifestyle, wellness, musicals,
driesterrenrestaurants, verre
reizen, dure takken van sport
en degelijkheid.”

Indrukwekkend
De Wilhelminapier wordt
(volgens de plannenmakers)
een van de indrukwekkendste
stedelijke gebieden van Rotterdam en Nederland.
’Geen cityjungle, maar een
grootsteeds gebied met hoogwaardige culturele voorzieningen, chique winkels, voorname restaurants en een bruisend nachtleven’.
Schnell veegt de vloer aan
met die redenering. „Met andere woorden: een grote stad,
graag, maar dan zonder verkeer, lawaai, hectiek, chaos,
criminaliteit, vuil, mensen,
subcultuur, ongevallen, daklozen, McDonald’s, uitdragerijen, buurtcafeetjes en Hema”,

aldus Schnell. „Kortom: Fifth
Avenue zonder Manhattan.”

Levendig
Hoewel bijvoorbeeld het
Luxortheater en het Fotomuseum al naar de Wilhelminapier zijn verhuisd en ook bioscoop Lantaren/Venster binnen enkele jaren naar de overkant van de Nieuwe Maas
verkast, heeft Schnell haar bedenkingen over de beloofde levendigheid.
Zij wijst daarbij ook op de
eenzijdige bevolkingssamenstelling op de pier. „Ondanks
de grote aantallen nieuwe woningen en kantoren zal er niet
automatisch een bruisend
stadsleven ontstaan”, aldus
Schnell.
Op donderdag 11 oktober
presenteren alle keurmeesters
hun kritische bevindingen op
een internationale conferentie in De Doelen. Beleidsmakers, ontwerpers en bestuurders zullen vervolgens op de
kritiek ingaan.

Parkeerwachten
ondanks succes
aan dijk gezet
door Gerda Frankenhuis
HOEK VAN HOLLAND, donderdag
De succesvolle zomerparkeerwachten op het strand van Hoek
van Holland hebben afgelopen zomer hun laatste seizoen gedraaid.
De deelgemeente Hoek van volle spullen in de auto hebHolland van de gemeente Rot- ben laten liggen, blijkt een
terdam trekt door geldgebrek schot in de roos.
Al zes jaar lang is er door de
de stekker uit het project.
Al veertien jaar lang helpen surveillance geen diefstal
jongeren op warme zomerda- meer uit wagens. Maar door
gen de politie door geparkeer- geldgebrek is het doek gevalde auto’s te controleren. In ruil len voor het zinvolle project.
De zomerparkeerwachten
daarvoor kregen de zogeheten
’parkingwatchers’ een zak- kosten Hoek van Holland elk
jaar zo’n 20.000 euro.
centje van de deelgemeente.
„Dat geld kunnen we ook
De extra controle door de
studenten, die kijken of voor leuke dingen gaan gebruistrandgangers geen waarde- ken. Wij kunnen dat bijvoorbeeld gaan investeren in wijken door een nieuw speeltoestel aan te schaffen”, zegt een
medewerker van de deelgemeente.

Overname

• Viervoeter Badger kijkt zijn aartsvijand de kat liever niet recht in de ogen.
Het dier dat normaal toch een stuk kleiner is dan de
hond, is nu wel érg groot.
Samen met directeur Henk Beugeling van het Die-

renopvangcentrum Rijnmond mocht Badger alvast
een voorproefje nemen van de tentoonstelling van
de Rotterdamse kunstenares Henriette Sillem.
De expositie van de 26-jarige schilderes wordt vandaag op Dierendag geopend. FOTO: FRED LIBOCHANT

Momenteel is Hoek van Holland in gesprek met Stadstoezicht.
”Wij willen dat zij het werk
van de jongeren overnemen.
Het past in het reguliere werk
dat ze doen: toezicht houden.
Het is een goede organisatie en
door hen het werk te laten
doen, kost het ons minder
geld”, aldus de medewerker.
Volgens Hoek van Holland
komen de vakantiebaantjes
van jongeren door het wegvallen van het ’parkingwatch’project niet in gevaar. „Hoek
van Holland heeft de ambitie
om
evenementenbadplaats
van Nederland te worden.
Daardoor ontstaat genoeg andere leuk vakantiewerk.”

Van onze Rotterdamse redactie
ROTTERDAM, donderdag
Rotterdammers bieden de wereld de helpende hand door een
goededoelenveiling op internet te starten.
Sinds gisteren is de website
www.rotterdamhelptdewereld.nl in de lucht, waarop
unieke bezittingen van bekende Nederlanders en zelfs wereldberoemde sterren als bas-

Verkeerspiraten
belagen agenten
Van onze Rotterdamse
redactie
ROTTERDAM, donderdag
De politie heeft gisteren
twee verkeersbandieten gearresteerd, nadat zij afzonderlijk van elkaar op verschillende plekken op agenten waren
ingereden.
Een politieman hield diverse schaafwonden, kneuzingen
en een hoofdwond over aan de
aanrijding. De andere agenten
konden het vege lijf redden
door op tijd voor de wagen van
een doldrieste automobilist
weg te springen.
De politie omsingelde op de
Spinozaweg een scooterbestuurder nadat hij was betrapt
op het rijden zonder kentekenplaat.
Om te ontkomen gaf de
scooterbestuurder (22) gas en
reed op een agent in. Na een
korte achtervolging te voet
kon de man op de Sluiskreek
in de boeien worden geslagen.
Op de Karel Doormanstraat
probeerde een 40-jarige automobilist uit Arnhem twee
agenten van de sokken te rijden. Hij werd betrapt nadat hij
met hoge snelheid over het
fietspad reed.
Uiteindelijk probeerde hij
te ontkomen door op de agenten in te rijden. Na een korte
achtervolging te voet kon de
man worden gearresteerd. De
auto bleek te zijn gestolen.

ketballer Shaquille O’Neal per
opbod worden verkocht.
De eerste maand worden
sportartikelen geveild van
Rotterdamse sporters die een
voorbeeldfunctie hebben. Zo
gaan een gesigneerd tenue van
oud-Feyenoorder
Royston
Drenthe, de T-shirts van Michael Boogerd en het Daviscupshirt van Raemon Sluiter
onder de hamer.
De opbrengst van alle veilingstukken gaat naar drie doelen: KiKa, de Sunday Foundation van Sander de Kramer, en
de Richard Krajicek Foundation.
„We hebben voor deze drie

• Initiatiefnemer Sander Verschuren toont op zijn linkerarm het
Real Madrid-tenue van Royston
Drenthe, een van de veilingstukken voor de site www.rotterdamhelptdewereld.nl. Op zijn rechterarm een shirt van Raemon Sluiter.
FOTO: INEKE KAMP
doelen gekozen, omdat we op
deze manier op lokaal, landelijk en mondiaal niveau iets
kunnen doen. De Richard Krajicek Foundation doet sportprojecten voor de Rotterdamse jeugd. Kika strijdt tegen
kanker bij kinderen. En de
Sunday Foundation maakt
zich hard voor de vergeten
plekken op aarde”, aldus een
van de initiatiefnemers, Sander Verschuren, van het project ’Rotterdam helpt de Wereld’.

Norwegian Gem
groet Rotterdam
• Het splinternieuwe
cruiseschip
Norwegian
Gem legde
gisteren in
Rotterdam
aan op zijn
eerste vaartocht met
passagiers.
Het enorme
vaartuig van
rederij NCL
meerde af aan
de cruiseterminal op de
Wilhelminakade.
Met de komst
van de Norwegian Gem
gaf de Rotterdamse haven de Amsterdamse
haven het nakijken. De hoofdstad
wilde graag de festiviteiten rondom de maidentrip binnenhalen,

maar de Maasstad ging met de
eer strijken. Na een nachtje varen
tijdens een ’trip naar nergens’ op
de Noordzee zal de Norwegian
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Bill en koek
Tjonge, boekenwinkel Donner was gisteren heel even de
veiligste plek op aarde…!
Niemand minder dan de
Amerikaanse oud-president
Bill Clinton was gistermiddag
een uurtje in onze stad. Niet
om een of andere belangrijke
lezing te geven of een sigarenzaak te openen. Nee, Billie was
speciaal naar de Maasstad gevlogen om in Donner zijn pas-

DE
KRAMER
sdkramer@telegraaf.nl
gekrabbelde boek te komen
signeren.
En dus stonden gistermiddag, om de veiligheid van de
oud-president te waarborgen,
427 politieauto’s, 238 ME-bussen en 124 pantservoertuigen
rondom het boekenwinkeltje
op de Lijnbaan geparkeerd,
terwijl bínnen 736 undercoveragenten vanachter een Ludlum, een Pinkeltje of een Nijntje Pluis neurotisch in de rondte zaten te gluren. Deze ’verstopte neuzen’ hielden
iedereen in de smiezen, die
zich door de nieuwsgierige
mensenmassa naar binnen
boekenwurmde. Eén voor één
mochten ze bij Ome Bill, die
grijzend en grijnzend achter
een tafeltje zat, hun boek laten
sigaren eh… signeren.
„De komst van Clinton is
toch fantastisch voor de stad?”
boerde burgemeester Opstelten in elke microfoon die hem
tegen de kin werd gedrukt.
„We zijn zo trots dat we de
stad hebben bezaaid met Billboards, haha. Wel hebben we
extra veiligheidsmaatregelen
moeten nemen. Want ja, gezien Clintons sigarenaffaire is
er namelijk een behoorlijke
kans dat er een rookbom
wordt gegooid, woehahahaha.”
Nou, de gemeente mag zich
dan op de dijen kletsen van de
pret, ík daarentegen ben in alle
(verenigde) staten van woede!
De Rotterdamse winkeliers
schreeuwen al jáááren moord
en brand over het schrikbarend hoge aantal overvallen,
waaraan de politie geen zier
doet. Maar als een Amerikaanse billentikker voor een paar
minuutjes op bezoek komt,
dan is het opeens wél mogelijk
om de stad vol te strooien met
politieagenten, beveiligingsbeambten en opsporingsklabakken…!
Dit valt niet uit te leggen
aan bijvoorbeeld kruidenier
Groenendijk uit RotterdamZuid, die onlangs huilend in
onze krant vertelde dat hij na
de achttiende overval in korte
tijd zijn winkel voorgoed op
slot draaide.
Nee, de komst van die bronstige bolknakker uit Amerika
geeft pijnlijk wee, hoe het er in
onze stad voor staat. Het volk
is, om in Bills jargon te spreken, de sigaar! En het zogenaamde ’cadeautje’ dat we ons
boekje bij de oud-president
mogen laten signeren, is niets
anders dan een sigaar uit eigen
doos! Want voor de zware beveiliging die gisteren op de
been was gebracht, betalen we
met z’n allen een behoorlijke
prijs.
Bah! Ik heb er tabak van! En
daarom ga ik er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat ze in
het stadhuis eindelijk eens
gaan begrijpen wat onze stad
écht nodig heeft. De komst van
Bill gaat er bij onze gemeentesnuiters toch in als koek? Nou,
vanmiddag ga ik naar de
raadsvergadering en geef ik ze
stuk voor stuk een ouderwets
pak… bill-en-koek.
Tja, íémand zal toch een president moeten scheppen….

Gem vanmorgen opnieuw afmeren in Rotterdam. In de loop van
de dag vertrekt het schip weer.
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