Bezorger worden?
Meld je nu aan via

‹ www.grootvlaardingen.nl

Woensdag 13 mei 2015

Jungle hut in
Aanbouw

Presenteren
zit in het bloed

Vrijwilliger Wim Elberse
bouwt nieuwe attractie op de
Bouwspeelplaats in Holy

De elfjarige Bo Dortland kijkt
terug op zijn presentatie van
het Jeugdjournaal

»5

KLIK & WIN ACTIE

Win dvd Death
comes to
Pemberley

» 10

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KNNV-excursie
KLIK
& WIN ACTIE
in Broekpolder

63 jaar oud tankstation sluit na klachten

Verwijt aan
gemeente

Vlaardingen - In de Broek-

Een beeldbepalende onderneming in de wijk Ambacht
is verdwenen. Het tankstation aan het Burgemeester
de Bordesplein is sinds dinsdag gesloten. Als het
aan ondernemer Arjan van der Kooij ligt tijdelijk. Hij
blijft zich verzetten tegen het kwijtraken van zijn
vergunning na bezwaren van omwonenden.
Vlaardingen - Ondernemer

Arjan van der Kooij richt
zijn verwijt vooral aan de
gemeente Vlaardingen omdat zij hem niet langer steunen in de strijd tegen twee
bezwaarmakende buurtbewoners. De rechter stelde de
buurtbewoners in het gelijk
in hun bezwaren tegen de
gemeente omtrent de afge-

‘Er was niet meer
nodig dan met
elkaar in gesprek
te gaan’
geven
milieuvergunning.
“Wat daarbij opvalt is dat
de gemeente tot enige tijd na

deze rechterlijke uitspraak
pal achter de uitbater van
het benzinestation stond
en nu plots niet meer”, laat
de woordvoerder van de familie Van der Kooij weten.
“De door de rechter geboden
tijd en mogelijkheid om in
gesprek te gaan met de partijen, over bijvoorbeeld een
vergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan,
wil de gemeente ook niet
gebruiken. Daarmee zijn er
voor Van der Kooij geen mogelijkheden om op korte termijn zijn tankstation voort
te zetten.”
Broodroof
De ondernemer laat weten

Schoenendoos-project
Vlaardingen - Ineke Hender-

son vraagt, samen met stichting Edukans, tijdens het
VL-Loggerfestival aandacht
voor hun schoenendoos-

project. Plaatselijke jeugd
die simpele zaken als pen,
potlood en schrift kan missen, wordt gevraagd deze op
13 juni in te leveren.

voskamp.meesterbakker.nl

Het begon in 1952 voor Vlaardingse ondernemer Piet van der Kooij alolemaal met zijn eerste
Foto: PR
vestiging aan het Bordesplein in Vlaardingen-Ambacht. 

dat Autobedrijf Ambacht
waartoe de benzinepomp
behoort door deze handelwijze een belangrijke inkomstenbron misloopt. “Nu
moet alle omzet komen uit
de occasionshowroom en
het servicebedrijf. Dit is
pure broodroof. Een enkele
klagende bewoner, nota
bene zelf klant, is voldoende
voor de gemeente om niet
meer achter haar eigenhandig verstrekte vergunning te

staan. Terwijl er niet meer
nodig was dan verder met
elkaar in gesprek te gaan”,
aldus Arjan van der Kooij,
directe familie van Piet van
der Kooij die in 1952 het
tankstation aan het Burgemeester van Bordesplein
begon als onderdeel van zijn
alom bekende automobielbedrijf.
Werkgelegenheid
De uitbater van het tanksta-

Vlaardingen - Leerlingen

van de basisschool De Klimop en van een school uit
de Tsjechische zusterstad
Moravská Trebová, maakten maandag in het Streekmuseum van Jan Anderson
kennis met de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Naast een rondleiding,
met verhalen over voorwerpen uit die oorlogstijd, was
de film te zien waarin Vlaardingse
oorlogsveteranen
vragen beantwoorden van
leerlingen van de Rehobothschool. Meer scholen volgen
in de komende weken.

Stichting Nationale Gedenkdagen groepen 5 en 6 zien wat zich in
Foto: Peter Spek
de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. 

Yogaruimte, studioruimte, massageruimte,
therapieruimte, filmruimte, oefenruimte,
lesruimte, workshopruimte, samenkomstruimte,
dansruimte, presentatieruimte,

TE HUUR

Proﬁteer bovendien van extra
korting op ons wijnassortiment!

polder is de laatste jaren
hard gewerkt om natuur te
ontwikkelen en dat pakt erg
goed uit voor flora en fauna.
In De Ruigte worden veel
Ga
snel naar: vogels gezien.
bijzondere
deweekkrant.nl/actie
Er zijn onder meer al weer
geoorde futen, wielewalen
en lepelaars gezien. Verder
heeft de plantenwerkgroep
van de KNNV (vereniging
voor veldbiologie) vorig jaar
dit deel van de Broekpolder
onderzocht. Zij ontdekten
onder meer de brede wespenorchis en groot heksenkruid. Zondag 17 mei vanaf
8.30 uur kunnen al dergelijke natuurlijke verworvenheden worden bekeken aan
de hand van gids Loek Batenburg. Ook wordt gekeken
naar vlinders, kikkers en
wat onderweg nog meer opduikt. Tijdens een KNNVexcursie laat men zich graag
verrassen. Het vertrek is
vanaf de parkeerplaats bij
het pad naar de kijkhut aan
de Rijskade in Vlaardingen
(vanaf het Surfpad rechts,
ná Hockeyclub Pollux en
vóór het viaduct over de
A20). Meewandelen is gratis. Laarzen of waterdichte
schoenen en een verrekijker
zijn aanbevolen.

Vragen over
bijstandsfraude

Vlaardingen - Christe-

nUnie/SGP wil van het
gemeentebestuur weten
of er ook in Vlaardingen
geld dat is verkregen door
bijstandsfraude nog niet
is geïnd. “Door de aangescherpte Fraudewet van
2013 hebben gemeenten
daartoe meer mogelijkheden maar in de praktijk
blijken grote fraudeurs
toch nog te ontkomen”,
meldt de raadsfractie.
ChristenUnie/SGP wil
weten in hoeveel dossiers
wel geld is teruggekregen
en in hoeveel niet.

woensdag 13 mei 2015

Diverse
Ruimten
10,- per uur

Kennisatelier over doorstroming:
“Verhuizen moet iets positiefs opleveren”

Gemeenteraad
Op donderdag 21 mei bent u van harte welkom voor de
oriënterende vergadering Stad + Samenleving en de raads
commissie Samenleving in het stadhuis, ingang Markt 11.
Op de agenda’s staat onder andere:
Oriënterende vergadering Stad + Samenleving:
■ Deregulering vergunningen (vervolg)
Raadscommissie Samenleving:
■ Rapporten Rekenkamercommissie:
■ ‘De raad in positie’
■ ‘Van inspraak naar samenspraak’
De stukken voor de vergaderingen vindt u op
www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.
Kom langs of volg een van de vergaderingen via:
■ www.vlaardingen.nl/raadlive
■ Omroep Vlaardingen (107.8 MHZ in de ether en 105.9
op de kabel)

Fotografie: free images
Op donderdag 23 april kwam een groep betrokkenen samen op het Vlaardingse stadhuis om inspiratie op te
doen over het thema ‘doorstroming’. Dit waren onder andere leden van de huurdersraden van de Vlaardingse
woningcorporaties, professionals in de zorg en woningbouw, actieve bewoners en medewerkers van de
gemeente en de corporaties. Wethouder Hans Versluijs lichtte het doel van de middag toe: “We willen nieuwe
kansen scheppen voor prettig wonen voor ouderen en tegelijk meer schaarse eengezinswoningen en maisonnettes met tuin beschikbaar laten komen aan gezinnen. Voorop staat dat doorstromen van ouderen vanuit een
eengezinswoning altijd een vrijwillige keuze is. Verhuizen moet iets positiefs opleveren.”

Vind ons op www.Facebook.com/HdKeS of 06-28589301

Toegang vanaf 18 jaar, neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Woensdag 20 mei
vanaf 20.01 uur
De toegang is gratis
Hoogvliet Vlaardingen
Parallelweg 8

tion gaat de komende weken
alles in het werk stellen om
het bij vele Vlaardingers populaire pompstation weer
open te krijgen. “Wij geven
onze strijd tegen deze onverschilligheid ten opzichte
van Vlaardings ondernemerschap niet op. Wrang is
dat dit familiebedrijf (en de
verschillende voortzettingen ervan) vele jaren werkgelegenheid bood aan honderden Vlaardingers.”

Geschiedenisles over WOII

VLAARDINGEN

Kom naar onze
wijnproeverij
Maak kennis met een
selectie van onze beste
en lekkerste wijnen!

http://www.krantjecontantje.nl

Wij bieden u
de hoogste prijs
voor uw
(sloop)auto!
T: 0181-613988
E: info@spijkcitybv.nl
W: www.spijkcitybv.nl

Karen van de Water van Samenwerking constateerde
dat de huidige doorstroomregeling in Vlaardingen
helaas niet werkt: “Senioren krijgen voorrang als ze
van een eengezinswoning in de sociale huur naar een
appartement in de sociale huur verhuizen, ongeacht
hun inkomen. Van de 810 aanbiedingen die wij hebben
gedaan, zijn er vijf succesvol geweest.”
Monique Hooghuis, manager Klant bij Waterweg Wonen
lichtte aan de hand van ‘pilots’ bij drie appartementen
complexen toe hoe Waterweg Wonen probeert bewoners
te laten doorstromen uit eengezinswoningen. De eenge
zinswoningen in de sociale huur zijn zo schaars – slechts
15% van de sociale huurwoningen van Waterweg Wonen
betreft eengezinswoningen – dat de woningcorporatie
kijkt hoe ze beschikbaar kunnen komen voor gezinnen.
Waterweg Wonen experimenteert binnenkort bijvoor
beeld met een doorstroomarrangement voor de tweede
woontoren aan de Van Hogendorplaan die nu in aanbouw
is. Senioren die willen verhuizen uit een eengezinswoning
in de sociale huur krijgen financiële voordelen en hulp
als ze hier een appartement gaan huren.
Seniorenmakelaar
Maud Godie is seniorenmakelaar bij een woningcorpo
ratie in Delft. Zij vertelde over haar ervaringen met het

persoonlijk benaderen van oudere huurders. Met 400
afgelegde huisbezoeken in 3,5 jaar en 183 verhuizingen
waarbij 102 schaarse woningen zijn vrijgekomen, werpt
het werk van Godie veel vruchten af.
Goede keuze maken
Wethouder Hans Versluijs concludeerde aan het eind
van het kennisatelier dat doorstroming een proces is dat
ouderen in hun eigen tempo doorlopen: “Een woning
corporatie kan zeker drempels wegnemen, hulp bieden
en met de senioren meedenken. Mensen moeten zelf
willen verhuizen en daaraan toe zijn. Zij moeten een
goede keuze kunnen maken en een woning vinden die
past bij hun wensen en behoeften. Daarom is het nodig
om aan te sluiten op de wensen van bewoners. Het
wensenlijstje bestaat vaak uit een logeerkamer voor een
kleinkind, een niet te klein appartement, voorzieningen
en openbaar vervoer in de buurt en het liefst een fijn
balkon of gezamenlijke tuin.”
De samenwerkingspartners van het Actieplan Wonen,
de gemeente en de corporaties, gaan in de komende
tijd samen met de huurdersraden bekijken welke
mogelijkheden er in Vlaardingen zijn om doorstroming
te bevorderen.

Vlaardingen Werkt officieel van start
Gisteren ging de coöperatie Vlaardingen Werkt officieel
van start en werd het nieuwe onderkomen aan de
Dirk de Derdelaan 45 feestelijk geopend. Tijdens
de opening konden aanwezigen onder andere een
fototentoonstelling van De Klussenploeg bekijken en
de start bijwonen van kapsalon ‘Mooi voor Minder’ en
van de fietsreparatieplaats ‘Heel Vlaardingen Fietst’.

scholing en hulp bij het vinden van
werk. “Mensen die meedoen ervaren
dat ze weer meetellen in de samen
leving”, zegt wethouder sociaal
domein Cees Oosterom. “Het doet me
goed deelnemers figuurlijk te zien groeien. Sommigen
stromen zelfs door naar een reguliere betaalde baan.”

Vlaardingen Werkt is een coöperatieve vereniging gericht
op het versterken van de participatie van kwetsbare bewo
ners en op het vergroten van de leefbaarheid in de stad.
Met, voor en door Vlaardingers ontwikkelt Vlaardingen
Werkt in samenwerking met de gemeente projecten voor
werkzoekenden en inwoners die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Samen met vrijwilligers en profes
sionals voeren mensen met een grote achterstand tot de
arbeidsmarkt en mensen met een beperking de diensten
van de coöperatie uit. Hiermee biedt Vlaardingen Werkt
de deelnemers onder meer dagstructuur, begeleiding,

Kansen aan anderen biedt kansen voor uw organisatie
Vlaardingen Werkt is van en voor alle Vlaardingers.
Door lid te worden van de coöperatieve vereniging kan
iedereen in principe gebruikmaken van de diensten
van Vlaardingen Werkt en daarmee kansen bieden aan
kwetsbare stadsgenoten. Voor het lidmaatschap van 50
euro per jaar kunnen culturele instellingen, sportvereni
gingen, scholen, gebedshuizen, zzpers, bewoners
organisaties, winkeliersverenigingen, enz. klussen laten
uitvoeren voor een schappelijk uurtarief. Meer weten?
Kijk op www.vlaardingenwerkt.nu.

Collegebesluiten
De nieuwe besluiten van het college van burgemeester
en wethouders staan vanaf woensdagochtend op de
website. Kijk op www.vlaardingen.nl/collegebesluit.

Geen weekmarkt op 14 mei
In verband met Hemelvaartsdag is er geen markt in
winkelcentrum de Loper op donderdag 14 mei.

Gewijzigde openingstijden
feestdagen
Op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) en maandag
25 mei (2e Pinksterdag) zijn het stadskantoor, de biblio
theek en het stadsarchief gesloten.
Kinderboerderij Holywood (Boerderijpad 1) is op deze dagen
open van 10.00 tot 12.00 uur én van 13.30 tot 16.30 uur.

Werkzaamheden riool
Van Beethovensingel
Van 18 tot en met 22 mei wordt een gedeelte van het
hoofdriool in de Van Beethovensingel gerenoveerd. De
werkzaamheden hebben geen gevolgen voor gebruik
van het riool, wel worden een aantal straten afgesloten
voor verkeer:
■ Mahlerstraat vanaf Sweelinckstraat richting Van
Beethovensingel afgesloten, tijdelijk éénrichtingsverkeer
vanaf Van Beethovensingel richting Sweelinckstraat.

■ Parallelweg Van Beethovensingel, vanaf Wagnerstraat

richting Mahlerstraat, afgesloten voor verkeer aan de
woningenzijde ter hoogte van huisnummer 143.

■ Nijverheidsstraat , tussen Industrieweg en Mercurius

straat, in de bocht nabij autobedrijf Moes halve rijbaan
afzetting, verkeer blijft mogelijk in beide richtingen.

■ Fietspad vanaf Taanderijstraat richting Produktiestraat

op de kruising Produktiestraat, fietsers afstappen.

De hoofdrijbaan van de Van Beethovensingel blijft
volledig beschikbaar voor het verkeer.
Niet parkeren op putdeksels
Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer de
putdeksels (de grote ronde deksels in de weg en de
parkeervakken) openen. Daarom mag tijdelijk niet op
deze putdeksels worden geparkeerd.

Ook deze week in Groot Vlaardingen
gemeentelijk nieuws met onder andere:

■ Kennisatelier over doorstroming
■ Vlaardingen Werkt oﬃcieel
van start
■ Oranje Fonds start met ‘Groen
Verbindt’
■ Bedrijvendag Waterweg Werkt!

