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In strijd tegen eenzaamheid ouderen

Meer contacten niet
alléén door gratis ov

• Initiatiefnemer Erik van
Loon maakte
enige tijd geleden een illegaal proefrondje rond
het Noordereiland. Hij
werd toen
echter uit het
water gehaald en
kreeg een
boete. EIGEN

door Eric de Brouwer
ROTTERDAM, dinsdag
Enkel het aanbieden van gratis openbaar vervoer aan 65-plussers in Rotterdam zal eenzame ouderen niet uit hun isolement
halen.
Om dat isolement te door- De eerste proefperiode liep tot
breken, is ook een aantal ande- het eind van 2007.
De proef is in februari van
re zaken van belang, zoals de
gezondheid en de mobiliteit dit jaar verlengd en loopt tot
van mensen, de attractiviteit juli aanstaande. Tot die tijd
van activiteiten, het hebben mogen ouderen gedurende
van vrienden en kennissen om vier aaneengesloten maanden,
mee op pad te gaan, weersom- in de daluren (na 09.00 uur ’s
standigheden en nabijheid van ochtends), gratis mee met bus,
tram en metro van de RET.
haltes.
Dat staat in een tussenevaluatie van de proef die momenteel loopt met gratis ov voor 65plussers in Rotterdam.
Deze conclusie is belangrijk,
temeer omdat het tegengaan
van vereenzaming onder de
ouderen middels het aanbieden van gratis ov voor het college van B en W een van de
hoofddoelstellingen was van
het experiment.
Uit de evaluatie blijkt overigens wel, dat tijdens de proef
meer ouderen gebruik zijn
gaan maken van bus, tram en
metro. Ze nemen ook vaker
het openbaar vervoer, nu zij
gratis mogen reizen. Uitstapjes
naar een bioscoop of restaurant zijn populair.
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Spijkenisser beboet ’Zakelijke contacten worden op spel gezet’
voor dood poesjes
Van onze Rotterdamse
redactie
SPIJKENISSE, dinsdag
De politie heeft een 36-jarige Spijkenisser beboet, omdat hij een dode
kat in de kliko had gegooid.
De man had een moederpoes met
vijf pasgeboren kittens een nacht
lang buiten in de regen laten staan.
Twee poesjes overleefden het niet,
de andere drie liepen onderkoelingsverschijnselen op. Een van de poesjes gooide hij in de vuilcontainer.
Gewaarschuwde agenten ontdekten zondagochtend de beesten in de
tuin van een woning aan de Rembrandtstraat. De eigenaar verklaarde
vergeten te zijn om de poezen binnen
te halen.

Chinees feest krijgt
geen subsidie meer
door Natasja de Groot

ROTTERDAM, dinsdag
Tot grote ontsteltenis van de Chinese gemeenschap in Rotterdam heeft de gemeente de stekker
uit het driedaags Chinees Cultureel Festival getrokken. Volgens medeorganisator van het evenement Rob Tak, zet het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) hiermee contacten met Chinese
zakenlieden op het spel.
Het gaat volgens Tak om een
uiterst succesvol evenement
dat de gemeente om ’vage’ redenen heeft afgeschoten.
„Er kwamen vorig jaar maar
liefst 18.000 bezoekers af op dit

Rondje Noordereiland: Opstelten neemt deze week besluit

Hoog cijfer
In de periode van juli tot en
met december vorig jaar hebben ruim 51.000 mensen van 65
jaar en ouder gebruikgemaakt van het aanbod van
vervoersbedrijf RET. Dat is
maar liefst 59 procent van alle
Rotterdamse ouderen in deze
leeftijdscategorie.
Het aantal aanvragen is zeer
hoog te noemen, want vooraf
was berekend dat maximaal
zestig procent van alle 65-plussers fysiek in staat zou zijn om
deel te kunnen nemen.
B en W willen op basis van
deze rapportage nog geen conclusies trekken over het al dan
niet slagen van de proef. Ze
wensen evenmin al te beslissen over een eventueel vervolg op het experiment, schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad.
Met definitieve besluiten
willen ze wachten tot het najaar, wanneer de eindevaluatie klaar is.

Rijkssteun
B en W schrijven verder wel
dat de kosten van gratis vervoer op de lange termijn niet
door de gemeente te dragen
zijn. „Voortzetting is alleen
mogelijk met financiële steun
van het rijk.”
De gemeente en het ministerie van Verkeer begonnen het
experiment met gratis ov in
Rotterdam op 1 juli vorig jaar.

Zwemfestijn dreigt
kopje-onder te gaan

door Eric de Brouwer en Fred Pruim
ROTTERDAM, dinsdag
De kans dat het zogeheten Rondje Noordereiland doorgaat, is uiterst klein geworden. Het
opmerkelijke evenement, waarbij een aantal
geoefende zwemmers het eiland in de Nieuwe
Maas ’rondt’, zou eind juli moeten plaatsvinden.
De waarschijnlijke afwijzing valt op te maken uit een
drietal negatieve adviezen die
door drie verschillende instanties aan burgemeester Ivo Opstelten zijn gegeven. Zowel de
Rotterdamse politie, het Havenbedrijf als de GGD vindt
dat er géén vergunning voor de zwemtocht moet worden
afgegeven. Opstelten neemt deze
week een definitief
besluit.
Volgens de adviseurs is het Rondje
Noordereiland, een
zwemtocht van in totaal drie
kilometer, vanwege de veiligheid en de volksgezondheid
niet verantwoord. Bovendien
stellen zij dat de Nieuwe Maas
een druk bevaren route is: deze economische ader van Rotterdam én van Nederland is
niet zomaar af te sluiten.
De bedenker van de zwemtocht, de Rotterdamse kunstenaar Erik van Loon, is boos
over de negatieve adviezen.

„Ik geloof nooit dat de burgemeester deze adviezen naast
zich neerlegt.”
Volgens Van Loon, die in februari van dit jaar nog door de
hulpdiensten uit het water van
de Nieuwe Maas werd gevist
tijdens een onaangekondigde
oefensessie, is het
kennelijk wel veilig
om met vliegtuigjes
over de rivier te
scheren of met raceauto’s over de
Coolsingel te scheuren.
„Voor de Red
Bull Air Race en Bavaria City Racing worden zonder enig probleem vergunningen afgegeven. Maar als zo’n
vliegtuigje uit de koers raakt of
als een raceauto crasht, zijn de
gevolgen niet te overzien”,
meent de kunstenaar.
Ook het argument dat de rivier niet zo maar kan worden
afgesloten voor het scheepvaartverkeer, noemt de Rotterdammer quatsch. „Als Balkenende hier Bevrijdingsdag
op het water viert, kan het toch
óók! Verder zou volgens de gezondheidsdienst het water te
vuil zijn, waardoor de gezondheid van de zwemmers in gevaar zou zijn. Wat een onzin!
We gaan er toch niet van drinken?”

driedaags cultureel evenement. Dit jaar kondigde het
OBR opeens aan, geen geld
meer beschikbaar te willen
stellen met het bericht dat de
Chinese gemeenschap zich
maar moet wenden tot Rotterdam Festivals. Ook deze weigerde om onduidelijke redenen het festijn te sponsoren”,
zegt de nu zwaar teleurgestelde bedenker van het multiculturele festijn.

Augustus
Het Chinees Cultureel Festival heeft jaren plaatsgevonden op de Westersingel in het
Rotterdam-centrum, in het
laatste weekeinde van augustus. Behalve 120 kramen was
er ook een cultureel aspect
met waarzeggers, masseurs en
optredens van Chinese operazangers. Voorafgaand aan het
festival was er op de vrijdagavond het zogeheten ’1000 gastendiner’.

Nieuwe benen
om op te staan

Deze week

• Het Witte Huis wordt nu ook
door de ’buren’ voorbijgestreefd.
EIGEN FOTO

Volgens woordvoerder Edmond Messchaert van de gemeente Rotterdam neemt Opstelten naar verwachting in de
loop van deze week een definitief besluit.
„Mocht de burgemeester besluiten om de zwemtocht niet
door te laten gaan, dan is er
voor de organisatie altijd nog
de mogelijkheid om in hoger
beroep te gaan”, aldus de zegsman.
„Voor alle duidelijkheid:
het gaat er niet om dat het geen
sympathiek initiatief is, maar
het moet wel veilig en verantwoord uit te voeren zijn.”
Van Loon, die maar liefst
2500 handtekeningen verzamelde van medestanders,
heeft alle hoop inmiddels laten
varen en denkt er zelfs aan
straks desnoods illegaal het
water in te gaan. „Ze roepen
hier Rotterdam Sportstad en
Rotterdam Durft. Nou, écht
niet!”

Paar jaar
Volgens de woordvoerster
van het OBR is destijds al aangekondigd dat dit een tijdelijke ondersteuning zou zijn.
„De gemeente heeft twee
jaar lang bijgesprongen en
daarbij altijd gezegd dat het tijdelijk zou zijn. Het OBR is tenslotte geen evenementenorganisator. Na twee jaar is het tijd
voor het festival om op eigen
benen te staan en de ondernemers kunnen zich net als andere organisaties melden bij Rotterdam Festivals voor subsidie
voor het evenement”, zegt de
woordvoerster.

Volgens Rotterdam Festivals is de organisatie niet in
staat gebleken om voldoende
financiële partners aan zich te
binden om zonder de inbreng
van het OBR door te gaan.
„Rotterdam Festivals betreurt dat het China Cultureel
Festival stopt. Het is jammer
dat het nu niet de kans heeft
om zich sterker te ontwikkelen en het belang voor de stad
te bewijzen.”

Curaçaose politie
’Dordts’ ingericht
Van onze correspondent
DORDRECHT, dinsdag
Met het afgedankte meubilair uit het voormalige politiebureau aan de Nassauweg in Dordrecht zijn de onderkomens van
vijf wijkteams op Curaçao voorzien van ’nieuwe’ inventaris.
Tijdens zijn rondgang langs
Het aanbod van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid om vijf de vijf nieuw ingerichte policontainers vol tweedehands tiebureaus op Curaçao zag
bureaus, stoelen, kasten en Sijtsma ook de niet verwijderlockers te schenken, was over- de actiestickers van de Nederzee aanvankelijk met de nodi- landse politie voor een betere
ge scepsis aanvaard. Het Antil- cao. ,,De stickers zijn daar nog
liaanse korps krijgt namelijk beter op zijn plaats”, denkt de
maar al te vaak écht afgeschre- Dordtse districtschef.
ven en kapotte goederen vanuit ons land opgestuurd.
De gemiddeld zes jaar oude
spullen die waren afgekeurd
voor de flexibele werkplekken op het nieuwe districtsbureau aan de Overkampweg,
hebben de toets der kritiek op
Curaçao echter glansrijk doorstaan. Dat vertelt districtschef
Aart Sijtsma in Internpol, het
orgaan van de politie ZuidHolland-Zuid.
,,De verrassing was groot
toen het om prachtig meubilair bleek te gaan dat ook nog
goed bij elkaar past”, aldus de
politiechef. ,,Wij hebben veel
blije collega’s gezien die trots
achter hun ’nieuwe’ bureaus
zaten.”

• Wouter Akkerman en Jacqueline Schrijver van het bedrijf Livit
geven in hun vestiging aan de
Goudsesingel in Rotterdam uitleg
over prothesen aan de voetballers
van het nationale amputatieteam
van Sierra Leone.
Het bedrijf heeft zich het lot aangetrokken van de gehandicapte
Afrikaanse sterren, die tijdens de
bloedige burgeroorlog door toedoen van rebellen hun benen zijn
kwijtgeraakt.
Livit stelt prothesen beschikbaar,
zodat de voetballers straks weer
op twee benen kunnen lopen.
De eenbenige sterren zijn in ons
land op uitnodiging van de Sunday Foundation van Telegraaf-columnist Sander de Kramer. Afgelopen zondag voetbalden ze tegen bekende Nederlanders. Er

• Nabij het stadion van Excelsior staat een
van de bloemen-R’s.
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orstadion, ter hoogte van Blijdorp aan
de Stadhoudersweg en bij de overgang
van de Groene Kruisweg in de Dorpsweg.
Over de achtergrond van het groenjaar zegt projectmanager Jan Fischer:
„Rotterdam geniet vooral bekendheid
als havenstad en als architectuurbolwerk, maar buiten de stad is nauwelijks bekend dat Rotterdam de groenste
is van de vier grote steden. Zo heeft iedere Rotterdammer zijn of haar eigen
boom, want er staan er in de stad zo’n
540.000.”
„Bovendien is er maar liefst 2000

hectare openbaar groen, hetgeen overeenkomt met het oppervlak van zo’n
drieduizend voetbalvelden.” Omgerekend naar de hoeveelheid openbaar
groen per woning komt dat volgens
hem uit op zo’n 75 vierkante meter.

Kappen
Volgens verantwoordelijk wethouder Lucas Bolsius is het kappen van bomen door allerlei omstandigheden niet
altijd te vermijden. Zelfs in het groenjaar niet.
„Maar per saldo komen er jaarlijks

Lloret
aan de
Maas

was ook een cabaretmiddag. De
acties brachten 260.000 euro op.
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• Op dit moment wordt nog hard
gewerkt en druk getimmerd aan
het Rotterdamse stadsstrand aan
de voet van de Erasmusbrug om
op tijd klaar te zijn voor het inluiden van het zomerseizoen.
Het Strand aan de Maas opent
morgen het gerestylede pavil-

joen en viert tevens de aftrap
van de Rotterdamse Zomerfestivals.
Zowel bij regen als zonneschijn
is er tot en met 30 september
weer een uitgebreid programma
te beleven aan het Leuvehoofd.
FOTO: FRED LIBOCHANT
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R’s symbolen van groenjaar
Van onze Rotterdamse redactie
ROTTERDAM, dinsdag
Het kan geen bezoeker van Rotterdam ontgaan, dat 2008 is uitgeroepen
tot groenjaar. Het project moet er onder meer toe leiden dat het centrum
over twintig jaar vele duizenden bomen rijker is.
Verkeersdeelnemers worden op
drie invalswegen begroet door een grote hoofdletter R (van Rotterdam), gevuld met petunia’s in de kleur ’magenta’. De locaties waar de R sinds deze
week staat opgesteld: voor het begin
van de Maasboulevard bij het Excelsi-

„Dit diner was bedoeld om
de Nederlandse en Chinese betrekkingen te onderhouden.
De genodigden waren voornamelijk Chinese en Nederlandse zakenlieden, de Rotterdamse politiek en het Chinese consulaat. De gemeente gaat er in
mijn ogen volledig aan voorbij,
dat dit besluit de daaruit voortgevloeide contacten flink kan
ondermijnen”, aldus medeorganisator Tak.
Het China Cultureel Festival begon negen jaar geleden
als een Chinese markt, maar is
drie jaar geleden uitgebreid tot
een driedaags cultureel evenement. Om dit te realiseren
heeft het OBR een subsidie
verstrekt.

Te weinig

Negatieve
adviezen
van drie
instanties

Witte Huis
gekleineerd

Van onze Rotterdamse
redactie
ROTTERDAM, dinsdag
Met trots mocht het Witte
Huis zich ooit de eerste wolkenkrabber van Rotterdam
noemen. Het gebouw overleefde zelfs de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog.
De status van hoogste bouwwerk heeft het Witte Huis decennialang moeiteloos verdedigd. Maar nu de hoogbouwtorens ook in zijn directe omgeving als paddenstoelen uit de
grond schieten, is er geen houden meer aan.
Het Witte Huis wordt door
alle bouwwoede ’gekleineerd’
en zal straks als kleinste wolkenkrabber zelf moeten opkijken tegen al die grote jongens
om zich heen.
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toch zo’n 750 bomen bij in de stad. Van
belang is dat dit jaar wordt begonnen
met de extra boomplant in het centrum. Ik weet nu al dat er cynische opmerkingen zullen worden gemaakt
over de beperkte zichtbaarheid. Maar
het planten van de bomen wordt uitgesmeerd over twintig jaar. Het eindbeeld is de maatstaf.”
Er wordt ook gelet op details. Zo zijn
de daken van de tramhaltes op de Coolsingel sinds kort ook ’groen’. Veel van
het groen komt uit de eigen stadskwekerij bij het Kralingse Bos. Deze is door
liefhebbers te bezoeken, op afspraak.
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