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‘Inzage in studie
naar bouwvmbo’
De gebiedscommissie Kralin-

gen-Crooswijk moet inzage krij-

gen in de studie naar de bouw

van een vmbo-vestiging van het

Melanchthon College. Volgens

de PvdA Rotterdam moet wet-

houder Hugo de Jonge (onder-

wijs, CDA) zijn belofte aan de

gemeenteraad nakomen. Omwo-

nenden van het Vredenoord-

plein verzetten zich tegen de

komst van een middelbare

school. Daarnaast dringen zij

aan op een haalbaarheidsonder-

zoek. HOOGST000

BARENDRECHT

Werkaanweg
duurt langer
Het werk aan de 3e Baren-

drechtseweg in Barendrecht

duurt langer dan gepland. De

belangrijke route tussen de Mid-

deldijk en de Kilweg kan pas op

maandag 24 augustus weer in

gebruik worden genomen. Het

uitstel heeft te maken met werk-

zaamheden aan een gasleiding

door netbeheerder Stedin. Voor

het verkeer zijn omleidingsrou-

tes ingesteld. ONNINK000

ROTTERDAM

RijdendeRechter
inRotterdam
Meester Frank Visser, beter be-

kend als de Rijdende Rechter,

bezoekt vandaag Rotterdam. Hij

buigt zich over een conflict tus-

sen de eigenaar van een koop-

woning en het bedrijf dat de

woning verhuurt. De opnames

vinden plaats in Het Koetshuis

aan de Kasteelweg in Rotter-

dam-IJsselmonde. Het is moge-

lijk de opnames bij te wonen.

Die beginnen om 15.30 uur. KOOYMA000.

ROTTERDAM

T-shirt voor
festivals
Bij een festivalstad hoort

een eigen shirt, vandaar

dat Rotterdam nu een festi-

valshirt heeft. Boven de

woorden Summer Time

prijkt de Erasmusbrug,

waarvan de pyloon is om-

gevormd tot hals van een

gitaar. Het ontwerp is van

grafisch ontwerper Vincent

Melk, die er de ontwerp-

wedstrijd van Rotterdam

Festivals mee won. Het

shirt in rood of blauw is

voor 25 euro te bestellen

bij Rotterdam Festivals. KEUNEN000

ROTTERDAM

VanRossem
over dictatuur
Historicus Maarten van Rossem

opent dit jaar de Nacht van de

Dictatuur met zijn unieke visie:

hoe komt het dat de meeste

mensen een hekel hebben aan

democratie? Midden-Oosten

journalist Judit Neurink vertelt

alles over de Islamitische Staat,

Radio Romantiek brengt absurd

theater waar mensen aan mee

kunnen doen en er is een work-

shop censureren. De Nacht van

de Dictatuur wordt op 11 sep-

tember gehouden in debatcen-

trum Arminius. KEUNEN000

ROTTERDAM

Weerbouwin
Spangenvoor
socialehuur
Voor het eerst sinds jaren wordt

er in de Rotterdamse wijk Span-

gen weer exclusief gebouwd voor

de sociale huursector. Corporatie

Woonstad Rotterdam is begon-

nen met de bouw van het laatste

lege kavel aan de Spangesekade.

Het complex Schieoevers 1 krijgt

43 sociale huurwoningen.

,,We hebben in Spangen veel

geïnvesteerd in koopwoningen

en huur in vrije sector. Dat gaat

niet oneindig door. Hiermee wil-

len we ons weer richten op soci-

ale huurwoningen,’’ aldus een

voorlichter van Woonstad.

Het wooncomplex is bedoeld

voor de ‘herhuisvesting’ van be-

woners van de Staringbuurt, die

onder handen wordt genomen.

In het wijkje worden 210 van de

328 huurwoningen gesloopt en

worden de overige woningen op-

geknapt. Er komen zo’n honderd

grotere huizen. Van het huizen-

bestand in Spangen was 15 jaar

geleden 95 procent sociale huur.

Strijdom
sterksteman
Tien sterke mannen strijden ko-

mende zaterdag om de titel

Sterkste Man van Rotterdam op

het plein van het winkelcentrum

Hesseplaats in Rotterdam-Om-

moord.

De deelnemers nemen het

tegen elkaar opmet vrachtwagen

trekken, boomstam tillen en bier-

vaten verslepen. De wedstrijd be-

gint om 11.00 uur en is georgani-

seerd door brasserie De Verande-

ring. Rond 17.00 uur zijn de on-

derdelen afgewerkt en is de win-

naar bekend.

ROTTERDAM

Precies 2 jaar geleden begon de

proef met Afval loont in Hoogvliet.

Bijna 3000 inwoners hebben zich

aangesloten bij het afvalspaarsys-

teem. Zij hebben de afgelopen 2 jaar

1,4 miljoen kilo plastic, textiel, pa-

pier, frituurvet en elektrische appa-

raten ingeleverd. Daarvoor hebben

zij in totaal ruim 90.000 euro gekre-

gen.

,,Door deze beloning bereiken we

mensen die normaal gesproken niet

aan afvalscheiding doen. Zij krijgen

hierdoor een zetje,’’ stelt Van Rijn.

Uit de evaluatie blijkt dat een kwart

van de deelnemers niet aan afval-

scheiding deed. De deelnemers kun-

nen ervoor kiezen om het bedrag op

hun bankrekening te laten storten

of op die van een goed doel of sport-

club. Een groot deel van de afvalin-

zamelaars kiest voor deze laatste

mogelijkheid.

Positief
,,Spark, een sportvereniging voor ge-

handicapten, is populair. Die krijgt

ongeveer 3000 euro per jaar,’’ zegt

Van Rijn. Hij is positief over de

proef en hoopt dat de gemeente toe-

stemming geeft om uit te breiden.

,,Wij denken aan vier tot vijf vesti-

gingen,’’ zegt hij. ,,We hopen eind dit

jaar of begin volgend jaar deze te

openen.’’ De huidige vestiging in

Hoogvliet mag in elk geval nog een

jaar langer open blijven.

Een plek voor de filialen is er nog

niet. De ondernemer denkt aan een

plek in het centrum. ,,Voor de logis-

tiek is het handig als de vijf vestigin-

gen in elkaars buurt staan.’’ Het

liefst in de buurt van flats en appar-

tementen.

,,Bij laagbouw wordt al veel huis

aan huis opgehaald.’’ Per 5000 tot

7000 huishoudens is een vestiging

nodig. ,,Uit ervaring weten we dat

30 tot 40 procent lid wordt.’’

Hoewel Van Rijn tevreden is over

de proef, zijn de doelstellingen niet

behaald. Afval loont gaf 2 jaar gele-

den aan 4,5 miljoen kilo afval op te

halen. ,,Dat komt omdat we van

start gingen met twee filialen. Dat

hebben we in overleg met de ge-

meente gereduceerd tot een. Daar-

mee is de potentie ook gehalveerd.’’

De gemeente werkt nog aan de

evaluatie en kon gisteren niet vertel-

len of toestemming wordt gegeven

voor uitbreiding. Rotterdammers

produceren gezamenlijk 300 mil-

joen kilo afval per jaar. Bijna een

kwart daarvan wordt gerecycled.

N Sjaan Ritman is een van de
deelnemers van Afval loont in
Hoogvliet. FOTO SANNE DONDERS

GERT ONNINK

ROTTERDAM | Bewonersvereniging

bv4HEO in de Rotterdamse wijk

Ommoord, die al een tijdje te hoop

loopt tegen de haperende invoering

van slimme energiemeters door net-

beheerder Stedin, heeft nu een

klacht over het Rotterdamse bedrijf

neergelegd bij de Autoriteit Consu-

ment & Markt (ACM). Volgens Elly

Offermans van bv4HEO wordt bij

haar thuis in Ommoord door Stedin

ten onrechte informatie uit de

meter gehaald.

,,Ik heb aan Stedin doorgegeven

dat ik niet wil dat de standen van

mijn meter elke twee maanden wor-

den uitgelezen. Ik heb daar geen be-

hoefte aan,’’ schrijft Offermans.

,,Maar toch wordt er elke dag infor-

matie verstuurd, ook nadat ik het

heb laten uitzetten.’’

Offermans heeft de Haagse consu-

mentenautoriteit meegegeven dat

Stedin ‘zijn boekje te buiten gaat’.

,,Ik vind dit een inbreuk opmijn pri-

vacy. En Stedin doet helemaal niets

en reageert ook niet op mijn klach-

ten.’’ Behalve de ACM heeft de Rot-

terdamse ook de Tweede Kamer op

de hoogte gesteld. ,,Benieuwd wat er

nu gaat gebeuren.’’ Ze hoopt dat de

ACM binnen twee weken reageert.

Stedin-klachtbijACMenKamer

Delfshavenmarkeertbrandgrens
ROTTERDAM |Jongeren in Delfshaven markeren
op de hoek van de Schiedamseweg en de Schip-
persstraat met speciale tegels de route van de
brandgrens. Die markeert het vergeten bombar-
dement op Bospolder-Tussendijken van 31
maart 1943. In het centrum van Rotterdam ligt al
langer een route met lichtjes die de grens van de

verwoeste binnenstad aangeven na de bekende
aanval op 14 mei 1940. Maar voor het latere
bombardement op 31 maart 1943 was niet zo’n
voorziening. En dat vonden ze in de Rotterdamse
wijk Delfshaven een ‘historische vergissing’.
Maar de gewenste markering is er nu dan toch
gekomen. FOTO JAN DE GROEN

Hoogvliets project
goed voor 1,4 miljoen
kilo huisvuil

‘Meerafval inzamelen’

ROTTERDAM |De proef waarbij inwoners van Hoogvliet
geld krijgen voor hun afval is een succes. Dat stelt on-
dernemer Jørgen van Rijn van Afval loont. Hij wil
daarom vijf filialen erbij in de Maasstad.

MARJOLEIN KOOYMAN


