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Leefbaar Krimpen: zet
sloop Bloemenbuurt stop
’In sommige gebieden zijn huizen zelfs na dertig jaar nog ingestort’
Krimpen aan den IJssel — De sloop van de Bloemenbuurt in

Krimpen moet worden tegengehouden. Dat zei Leefbaar

Krimpen gisteren tijdens de commissie grondgebied. ,,Door

het second opinion rapport zijn de fundamenten voor de sloop

weggenomen,’’ meende raadslid Ton Colen. ,,Misschien is het

eerdere besluit wel gebaseerd op een illusie.’’

Aanleiding is het rapport van in-
genieur A. F. van Weele. Hij con-
cludeert dat de funderingen ’op
het scherp van de snede zijn’ in de
te slopen woningen. In het rap-
port staat dat de verzakte huizen
nog minstens dertig jaar kunnen
blijven staan. Colen vraagt nu
zelfs om een derde rapport. ,,We
hebben nu twee klokken die elk
een andere tijd aangeven. Dat be-
tekent dat we nog een klok nodig
hebben om ons precies te vertel-
len hoe laat het is.’’ Hij pleitte er-

voor tot die tijd geen beslissingen
te nemen die niet teruggedraaid
kunnen worden.

Waarheid
Wethouder ruimte Ben van Veen
reageerde pinnig op de stelling
van Leefbaar Krimpen. ,,Het is
duidelijk dat niet iedereen zoveel
technische kennis heeft als Ton
Colen. Ik heb het idee dat het rap-
port van Van Weele als waarheid
wordt aangenomen. Maar ik weet
niet welk onderzoek juist is. Mis-

schien ligt de waarheid wel in het
midden.’’
CDA-er Piet Moerland, die zelf in-
genieur is, schaarde zich aan de
kant van de wethouder. ,,Dit nieu-
we rapport is moeilijk op zijn me-
rites te beoordelen. Bij een second
opinion zeggen de verschillende
partijen van te voren het rapport
te aanvaarden en verklaren daar-
mee de uitvoerder deskundig. Dat
is in dit geval niet gebeurd. Inge-
nieur Van Weele is een privé-per-
soon die weinig te verliezen heeft.
Hij zegt dat de huizen na dertig
jaar nog wel zo’n zelfde periode
kunnen blijven staan. Het klinkt
misschien dramatisch, maar in
sommige gebieden zijn huizen
zelfs na dertig jaar nog ingestort.’’
Maarten van Beek (GroenLinks)
had begrip voor het standpunt

van Colen, maar wilde toch de
’trein niet stopzetten’. ,,Daar zijn
we een stadium te ver voor. Als we
de sloop nu stilzetten, scheppen
we nog meer onduidelijkheid voor
de bewoners.’’ Ook maakte hij een
kanttekening bij de renteloze le-
ning die woningstichting Woon-
waard van de gemeente heeft ont-
vangen om het Bloemenbuurtpro-
ject tot een goed einde te brengen.
,,Wat nu als blijkt dat de informa-
tie van Woonwaard niet klopt? We
moeten waken dat anderen ook
hun situatie niet dramatischer
voorstellen met de bedoeling om
geld los te krijgen van de gemeen-
te.’’ Ingrid Bakker (PvdA) stelde
net als woordvoerder van de Bloe-
menbuurt Ernst Jan van Niedek
voor met verdere stappen te wach-
ten tot Woonwaard een reactie op

het nieuwe rapport heeft gegeven.
De commissieleden deden hun
uitspraken na een oproep van
bloemenbuurtbewoner en op-
drachtgever van het nieuwe rap-
port Wim Antonissen. Hij vroeg
de sloopvergunning die inmid-
dels door Woonwaard is aange-
vraagd, niet af te geven. ,,Ik vraag
de raadsleden met klem te reage-
ren op het onderzoek. Nieuwe fei-
ten kunnen tot een nieuwe beslis-
sing leiden.’’
De sloopvergunning weigeren is
echter onmogelijk, legde Marinus
Cornet (SGP) uit. ,,Zo’n vergun-
ning is een technische zaak die
gebonden is aan juridische voor-

waarden. Dat kan je niet tegen-
houden, al zou je willen. Een rech-
ter zou gehakt van ons maken.’’
Toch wilden de commissieleden
wel reageren op de oproep van
Antonissen, te meer omdat als in-
formatiestuk het ontwerp voor
het nieuwe bestemmingsplan
voor de Bloemenbuurt op de
agenda stond.
Om sowieso meer aandacht aan
de sloopt te geven besloten de
raadsleden volgende vergadering
de Bloemenbuurt weer op de
agenda te zetten. Overwogen
wordt om zelfs een extra vergade-
ring in te lassen en die in de Bloe-
menbuurt zelf te houden.
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Hoe heet die D66’er ook al weer?
Krimpen aan den IJssel — De
Krimpense wethouder Bart
Prins wilde gisteravond wel rea-
geren op een rondvraag van
D66-er Henk Noordegraaf, maar
ja, hoe heet die man nu ook al
weer? ,,Uhm, ja de vraag van de
D66’er,’’ stamelde de wethou-
der, die al minstens twee jaar
aan de vergadertafel zit met het
raadslid. ,,Z’n bordje staat niet
naar me toe gedraaid, dus ik

weet even niet  hoe hij heet.’’
Afkeurend gemompel van de
andere leden van de commissie
grondgebied viel hem ten deel.
,,U moet het zich niet persoon-
lijk aantrekken, hoor,’’ verze-
kerde Prins zijn collega. ,,Ik ben
gewoon slecht in namen.’’
Noordegraaf gaf geen sjoege, tot
hij weer aan de beurt was. ,,Wet-
houder, deze vraag is van mij. U
weet wel, Henk Noordegraaf.’’

16 
Nieuwbouw Calvijnschool
duurder dan verwacht
Krimpen aan den IJssel — De afwerking van de nieuw-
bouw van de Johannes Calvijnschool in Krimpen valt
duurder uit dan verwacht. Het college vraagt de
Krimpense raad 65.000 euro extra ter beschikking te
stellen.
De gemeente wil nieuwe bestrating laten aanleggen,
een gazon planten en parkeerplaatsen maken. Tege-
lijkertijd wil het college ook het naastliggende pad
langs de achtertuinen van de Boerhaavelaan overne-
men en ophogen. De twaalf eigenaren van het pad
zouden volgens de gemeente anders de nieuwe be-
strating á 17.000 euro zelf moeten betalen. De nota-
riskosten (ongeveer 6000 euro) die met het overne-
men van het paadje gepaard gaan, wil de gemeente
wel aan de eigenaren doorberekenen.
Al eerder stelde de raad voor het afwerken van de
nieuwbouw een bedrag beschikbaar van 84.000 euro.
Nu de kosten voor de sloop van de gymzaal en de
noodgebouwen (inclusief asbest en tanksanering)
uitkomen op 30.000 euro, verwacht het college niet
dat de overgebleven 54.000 euro voldoende zullen
blijken om de klus te klaren.
Het Technisch Bureau, de Dienst Openbare Werken
en CityTec (verlichting) ramen de totale kosten op
iets meer dan 117.000. Het college wijst erop dat het
begrotingspotje voor de nieuwbouw nog ongeveer
100.000 euro herbergt. De commissie grondgebied
beslist dinsdag over de aanvraag.

Markt in Capels
kunstencentrum
Capelle aan den IJssel — In het Kunstencentrum in
Capelle is zaterdag 20 maart een kunstenmarkt. Par-
ticulieren bieden tweedehands hobbymatriaal aan
zoals ezels, ovens, verf, papier en sjablonen. Ook zijn
er kunstwerken te koop. Er zijn nog tafels te huur
voor wie zelf spullen wil aanbieden. De markt begint
om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur aan de Wormer-
hoek.

woensdag 17 maart
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Isala Theater, grote zaal, Cees Brandt met De Bad-
kuip, 14.00 uur, 12.50 euro.
ROTTERDAM
Nivon centrum 20.00 Ruud de Waay. Als krasse ze-
ventiger door Australië. Cabaret Restaurant Schel-
ling’s 18.30 Dan maar zo... Schouwburg 20.30 Troost
van Conny Janssen. Prinses Theater 20.15 Pasa la
Raya. Oude Luxor Theater 19.30-15.00 Kunt u mij de
weg naar Hamelen vertellen, meneer? Dini’s Pop-
penrijk 14.00 De Gouden Gans. Doelen 12.45-13.15
Lunchconcert. De nieuwe weelde IV en 20.15 (19.30
uur inl. VCZ). Theater ’t Kapelletje 14.30 Tussen de
Boxen. Prinses Theater 20.15 Pasa la Raya. Biblio-
theektheater 20.00 Algerijnse exmilitair. Complex
Woudestein, Sportgebouw 17.00-18.45 Rotterdamse
sporthelden. Theater Lantaren/Venster 20.30 De
Volharding (composities). SKVR Muziekschool Oost-
zeedijk 19.30 Leerlingen van Cora Schmeiser en
Marga van Hintum. Theater Zuidplein 20.15 Mike
Boddé. Rederij Thor 19.00-23.00 Table d’hôte - Rob
Baris. Plan-C 19.00-02.00 Stielau Speelt. Nighttown
0.00 The Crib. Rotown 22.00 Shack Up!. WORM/
Slaakhuys 20.30 Dubbelconcert. Waterfront 20.00
Cantina Sidekick: Black Horizon. Bootleg dj Café
23.00 Beats ’n Breaks.
donderdag 18 maart
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Bibliotheek, Stadsplein, wijnproeven en lezing van
Onno Kleyn, 19.30 uur, 5 euro.
ROTTERDAMNivon centrum 20.00 Ruud de Waay.
Als krasse zeventiger door Australië. Theater Zuid-
plein 20.00 De Kus van de Roos en 20.15 Leids Caba-
retfestival Cabaret Restaurant Schelling’s 18.30 De
Tunes. Oude Luxor Theater 19.30-15.00 Kunt u mij
de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Schouw-
burg 20.15 Die Zauberflöte en 20.45 Lautsprecher Ar-
nolt. Grote- of St. Laurenskerk 12.45 Middagpauze-
concert. Boijmans van Beuningen 10.15-11.45 Cur-
sus van kunstliefhebber tot kunstkenner. Biblio-
theektheater 14.00 Literair Jongerencaffee met Ma-
non Uphoff. Arminius 20.00 De stad als laboratorium.
Castagnet 20.30 Schrijvers in Schiebroek. Speciale
gast: Midas Dekkers. Informatiecentrum Kop van
Zuid 10.00 Wandeling langs de architectuur van het
’nieuwe’ Rotterdam. Doelen 20.15 Wereldstemmen. 
Prinses Theater 18.30 Club Hasjee. Nivon centrum
20.00 Ruud de Waay. Als krasse zeventiger door Au-
stralië. Ahoy’ 20.00 Pink. Nighttown 19.30 Raymann
is laat en 23.00 Pink Afterparty. Hollywood Music
Hall 22.00 90’s R’n B en Dance. Bootleg dj Café 23.00
Nels, Sense en Joachim. Off-Corso 23.00 Twist.

BioscopenBioscopen

Tot en met woensdag 17 maart
ROTTERDAM
Cinerama: Lord of the rings 3 (12) dag. 13.30-20. Ca-
lendar girls (12) dag. 18.30. The last Samurai (16) dag.
21. Shouf Shouf Habibi (12) dag. 13-18.30-21, wo.
15.30. School of Rock, wo. 15.30. Vizontele 2- Tuuba,
dag. 15.30 (wo.niet 15.30) 18.30-21, wo. 13. Lost in
translation (12) dag. 13.30-16-19-21.30. Big fish (12)
dag. 13.30-16-19-21.30. Thirteen (16) dag. 13.30-16-19-
21.30.
Lantaren / Venster: Etre et avoir, dag. 18. Goodbye
Lenin (12) dag. 21.45. La Meglio Gioventu (16) (deel 1)
wo. 14.30-20.45; (deel 2) wo. 14.15. Terugkeek van
’’Van Kooten en de Bie’’. Searching for wrong-eyed
Jesus, (docuzone) wo. 15. Johan Cruijff, wo. 19-21.30.
Uzak, dag. 19.30. Elephant (12) dag. 20-22. The curse
of Frankenstein, wo. 19.30. Nima Temba Sherpx, dag.
18.
Pathé Schouwburgplein: Lord of the rings 3 (12) dag.
16, wo. ook 20. Shouf Shouf Habibi (12) dag. 12.10-
14.20-18.45-21.50. Something’s gotta give, dag. 15.50-
18.35-21.25. Cold mountain (16) dag. 18, wo. ook 21.10.
Paycheck (12) dag. 12.50-15.30-18.20-21. Johan
Cruijff, dag. 16.30. Runaway jury (12) dag. 12.15-16.10-
18.25-21.15. Torque (12) dag. 12.10-15.10-18.10-21.20.
Pathé de Kuip: Lord of the rings 3 (12) dag. 16.40-
20.40, wo. ook 12.40. The last Samurai (16) dag. 18.30-
21.40. Shouf Shouf Habibi (12) dag. 12.05-14.20-16.20-
18.20-20.20-22.20. Something’s gotta give, dag. 18.25,
wo. ook 21.10. Once upon a time in Mexico (16) dag.
19.50-22. Cold mountain (16) dag. 21.50. Lost in trans-
lation, dag. 17.10-19.30-21.45. Feestje (12) dag. 20.
School of rock, dag. 11.45-14-16.25-18.45-21. Uptown
girls, wo. 12.35-14.55-17.05. Paycheck (12) dag. 12-
14.30-17-19.20-21.50. Cabin fever (16) dag. 22.05. Big
fish, dag. 21.25. Brother bear ov, dag. 13.40-15.50-18.
Seabiscuit, dag. 15.20-19. Michel Vaillant (12) dag.
16.50-19.10. Hababam Sinifi, dag. 19.05-21.30. Torque
(12) dag. 14.10-16.10-18.10-20.10-22.10, wo. ook 12.10.
Runaway jury (12) dag. 13.20-15.55-18.40-21.20.

Hoogste Andestop bleef onbereikbaar voor klimtrio

Door Theo den Boer

Lekkerkerk — Ze zijn weer heel-
huids thuis, bergbeklimmers Erik
van den Bosch uit Lekkerkerk,
René van der Sluis uit Rotterdam
en Mark Thijssen uit Bergeijk.
Daarmee is tenminste die ene
doelstelling van hun expeditie ge-
haald. Maar die andere, dat mini-
maal een van hen de hoogste An-
destop zou halen, bleek onhaal-
baar.
,,We zijn niet eens in de buurt ge-
weest,’’ constateert Van den
Bosch met een mengeling van

frustratie en berusting. De in-
drukken zijn nog vers, enkele da-
gen na thuiskomst. Toch weet
Van den Bosch de lichtpuntjes al
zeker te vinden. ,,De eerste week
was fantastisch en ook daarna
hebben we mooie dingen beleefd.
Het ene moment zit je je rillend
van de kou af te vragen waar je in
hemelsnaam aan bent begonnen,
het andere moment zit je te la-
chen als je ziet hoe je maten ook
zitten te hannesen om met twee
paar handschoenen aan hun ont-
bijt naar binnen te krijgen. En die
uitzichten! Voor je een bergwand

van twee kilometer hoog, onder je
drie gletschers. Dat is prachtig.’’
Maar de Andes vanaf het aller-
hoogste punt bekijken, de 6962
meter hoge Aconcagua in Argenti-
nië, zat er dus niet in. Nadat Van
der Sluis het een dag eerder al
moeilijk had gehad, stond Van
den Bosch woensdag 23 februari
niet fit op in het tweede hoogte-
kamp op 5300 meter hoogte. ,,M’n
tong zat aan m’n gehemelte vast-
geplakt. Dat kostte nog de nodige
moeite om die weer los te krijgen.
Bovendien voelde ik mee een
beetje suffig.’’

Toch ging de complete groep die
ochtend op weg naar het derde
een laatste kamp onder de top, op
5900 meter. ,,Ik stond te wiebelen
op mijn benen,’’ beschrijft de 40-
jarige Lekkerkerker zijn toestand
toen. ,,Op een gegeven moment
wilde Juan, onze gids, echt niet
meer met mij verder. Toen heb ik
ter plekke een briefje voor hem
geschreven dat ik geheel op eigen
verantwoordelijkheid verder zou
klimmen.’’

Valpartijen
Ze probeerden het nog een half
uurtje en zo’n tien valpartijen.
Maar toen moest ook Van den
Bosch voor zichzelf toegeven dat
hij echt niet verder kon. ,,Ik ben
overgedragen aan een reddings-
brigade die me naar het basis-
kamp heeft teruggebracht. ,,Ik
heb wel zelf gelopen, ja. Om een
uur of zeven ’s avonds waren we
beneden.’’ Daar constateerde de
arts dat de Nederlandse klimmer
tegen een hersenoedeem aan zat,
een bekend en ernstig eindstadi-
um van acute hoogteziekte. ,,Ik
had toen nog de hoop te herstellen
en misschien nog een keer naar
boven te kunnen. Maar toen het
twee dagen later ook met René
misging, was het wel duidelijk dat
het definitief over was.’’
René van der Sluis en Mark Thijs-
sen zouden die vrijdag vanuit
kamp 2 weer omhoog naar het
derde kamp klimmen, om van
daaruit om vier uur ’s nachts aan
hun toppoging te beginnen. Maar
bij het opstaan die morgen was
Van der Sluis nauwelijks meer
aanspreekbaar en bibberde hij
verschrikkelijk. Van den Bosch:
,,Ze hebben met hete waterfles-
sen in zijn slaapzak getracht hem
op te warmen. En Laura, onze
vrouwelijkge gids die als ze niet
klimt apotheker is, heeft hem een
cortico-injectie in zijn kont gege-
ven. Toen werd hij weer wat hel-
derder.’’
Maar het was wel duidelijk dat hij
snel naar beneden moest. Daar-
voor waren twee mensen nodig.
,,Dat betekende automatisch dat
ook Mark van een toppoging
moest afzien. Want er was nie-
mand meer over om hem bij te

staan. Alleen doorgaan was te ge-
vaarlijk. Je hoeft maar door een
enkel te gaan bij dertig graden on-
der nul en je bent gezien. Hart-
stikke vervelend voor Mark, want
hij was nog helemaal fit.’’
Eenmaal terug in het basiskamp
was het wel duidelijk dat het ein-
de oefening was. Van den Bosch:
,,Eerst ben je heel boos, dan te-
leurgesteld. Je kunt nergens de
schuld aan geven. We hebben al-
les volgens het boekje gedaan om
hoogteziekte te voorkomen. Vol-
gens de arts waren we uitstekend
geacclimatiseerd toen we omhoog
gingen. En tóch gebeurt het. Heel
frustrerend.’’
Maar het kan altijd erger, beseft
hij. ,,Wij zijn ook een klimmer te-
gengekomen met een verbrand
gezicht en twee handen in het ver-
band. Die had op grote hoogte een
foto van zijn klimmaten genomen
en daarvoor zijn handschoenen
even op een rots gelegd. Maar die
zijn dus weggewaaid. Van die
man zijn misschien al zijn vingers
bevroren, terwijl zijn gezicht ern-
stig was verbrand omdat hij zich
ook niet meer goed tegen de zon
kon insmeren. Die brandt op die
hoogte ongenadig fel.’’

Verdwenen
Eenmaal terug in de bewoonde
wereld, de stad Mendoza, bleek
het avontuur nog niet over. ,,Mar-
co en ik sliepen na een avondje uit
als een blok,’’ herinnert Van den
Bosch zich. ,,Toen we de volgende

ochtend wakker werden, was het
bed van René weg. Ook het kluis-
je was leeg en het grootste deel
van de klimuitrusting was weg.’’
Van den Bosch en Thijssen von-
den de verdwijning verontrus-
tend genoeg om al snel de politie
te waarschuwen. Met man en
macht zochten ze naar de Hollan-
der die zo vreemd was verdwe-
nen. ,,s’ Middags stond er opeens
een agent met René voor de deur.
Hij was helemaal verdoofd terug-
gevonden in een berucht dorp
vijftig kilometer buiten de stad.’’
Van der Sluis had geen flauw idee
wat hem was overkomen. Ver-
moedelijk heeft de hoogteziekte
hem nog danig parten gespeeld.
,,Hij had gelukkig al zijn organen
nog,’’ grapt Van den Bosch. ,,En
zijn horloge. Maar één tas en de
paspoorten en reistickets waren
weg.’’
Het had nog heel wat voeten in de
aarde om op tijd nieuwe papieren
te krijgen. ,,De noodpaspoorten
arriveerden de avond voor ver-
trek, speciaal overgevlogen van-
uit Buenos Aires, waar de ambas-
sade zit.’’
Zo keerden ze vorige week toch
nog geheel volgens planning te-
rug in Nederland. Een illusie ar-
mer, maar een ervaring rijker.
Plannen voor een nieuw avontuur
hebben ze niet. Nog niet. ,,Want
de ervaring leert dat we op een ge-
geven moment toch weer de krie-
bels krijgen,’’ besluit Van den
Bosch.

Politie trapt balletje met jongeren

Capelle aan den IJssel — Voetbal is
een zogeheten contactsport, maar
de politie in Capelle geeft een ge-
heel eigen draai aan dat begrip.
Die ziet in een voetbalpartijtje
een goede gelegenheid om jonge-
ren uit Capelle ook eens op een
andere manier tegen het lijf te lo-
pen. Vandaar dat agenten met
enige regelmaat een balletje trap-
pen met een jongerenteam uit een
van de wijken.
De animo in de Molukse wijk was
dusdanig groot dat zich gister-
avond in sporthal Oostgaarde
twee teams meldden die het graag
tegen de politie opnamen. Tot te-
vredenheid van organisator en
jongerenwerker Hugo Alspeer.
,,Vaak kan je uit een wijk één
team samenstellen, maar hier
hadden zelfs drie teams kunnen
staan.’’
Hij vindt het een prima initiatief
van de politie. ,,Die had al eerder
om een wedstrijd gevraagd, maar
het was best lastig om een sport-
zaal voor anderhalf uur te vinden,
want die zijn behoorlijk vol ge-
boekt. Dit is een leuke manier om
contact te maken. Zo’n
sportieve uitdaging
spreekt aan. En zo ko-
men ze elkaar eens an-
ders tegen dan als agent
in het blauw en jongeren die op
straat rondhangen.’’
Omdat er drie deelnemende
teams zijn, is er deze avond een
minitoernooitje. De partijen blij-
ken aan elkaar gewaagd. Maar
uiteindelijk legt het politieteam

het met twee nederlagen (1-0 en 2-
1) nipt af tegen de lichtvoetigheid
en techniek van Fame, het blauwe
team, en het rode team, dat er niet
zo snel uitkomt of zich ze zich nou
de ’Bandits’ of de ’Hustlers’ willen
noemen. Maar dat voorkomt niet

dat ze het toernooitje winnen. Het
politieteam heeft voor de tegen-
partij een beker in petto, maar
wordt verrast als het zelf ook een-
tje krijgt. ’Geintje’ van Alspeer,
die goede contacten heeft met de
bekerleverancier. Nu alle wijken

zo’n beetje een jongeren-voetbal-
team hebben, heeft hij voor vol-
gend jaar al nieuw plan. ,,Het zou
mooi zijn als we een competitie
kunnen opzetten waarin alle wijk-
teams tegen elkaar uitkomen.
Daar ga ik mijn best voor doen.’’

Een politieteam en
twee teams uit de Mo-
lukkenwijk bonden gis-
teren de sportieve
strijd aan in sporthal
Oostgaarde. Foto Peter
Molkenboer 

Het klim-
mende drie-
tal slaagde
er niet in om
de top van de
Aconcagua
te halen. De
drie zijn in-
middels
weer heel-
huids thuis. 
Foto privébezit
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Capelle vreest
waterbedeffect
nota Rotterdam
Capelle aan den IJssel — Als Rot-
terdam streng wordt voor kansar-
men, is de kans groot dat die naar
randgemeenten uitwaaieren. Op
dat ’waterbedeffect’ zit buurge-
meente Capelle bepaald niet te
wachten.
De Capelse fracties bespraken
gisteravond de visie van het colle-
ge op de nota ’Rotterdam zet
door’. Daarin ontvouwt de Maas-
stad tal van actieplannen om de
problemen met de vele kansar-
men in de stad te lijf te gaan. De
visie van b en w kan op raadsbre-
de steun rekenen, zo bleek. Kern
daarvan: Capelle draagt al een
aardig steentje bij aan de opvang
van kansarmen en heeft geen be-
hoefte aan extra ’import’ uit Rot-
terdam. Wel is Capelle bereid te
bekijken hoe de problemen in re-
gionaal verband kunnen worden
aangepakt. Om die reden organi-
seert de gemeente samen met
Spijkenisse begin april een confe-
rentie voor alle gemeentebestuur-
ders in de stadsregio.
De regionale discussie over de
Rotterdamse nota gaat zich wel-
licht toespitsen op de vraag in
hoeverre gemeenten in de regio
kansarmen uit Rotterdam zouden
kunnen opvangen. ChristenUnie
en PvdA vroegen zich af of daar
een maatstaf voor te bedenken
valt. ,,Je zou haast een absorptie-
meter willen hebben,’’ aldus
PvdA’er Menno van Duin. Hij
meent dat goede wijken in Rotter-
dam veel beter in staat zijn meer
kansarmen op te vangen dan me-
nige wijk in Capelle. GroenLinks
pleitte ervoor om vooral het ac-
cent te leggen op het bieden van
kansen. Zo zou er naast het wijk-
overlegplatform een wijkinveste-
ringsmaatschappij moeten ko-
men. Wethouder René Binnen-
dijk (PvdA) kon daarop melden
dat er subsidie is aangevraagd
voor een proefproject om samen
met werkgevers en uitvoeringsin-
stanties meer werk voor mensen
met een uitkering te creëren.

Vrouw bedreigt
ex-vriend
Capelle aan den IJssel — Op de Ba-
ronie in Capelle aan den IJssel is
gisterochtend rond half zes een
man bedreigd door de vrouw met
wie hij anderhalf jaar lang een re-
latie had. De 44-jarige Rotterdam-
se reed in haar auto op de 48-jari-
ge man in. Toen ze hem daarbij
niet raakte, bedreigde ze haar ex
met een sabel. Op aanwijzingen
van de man hield de politie de
vrouw even later aan in haar wo-
ning. De sabel werd in de koffer-
bak van de auto gevonden. De
man heeft aangifte gedaan. Hij
was ongedeerd.

Scheermesjes
gestolen
Krimpen aan de Lek — De politie
heeft gistermiddag rond 14.30 uur
twee winkeldieven aangehouden
op de Visserijstraat in Krimpen
aan de Lek. De twee, een 24-jarige
man uit Maastricht en een 25-jari-
ge man zonder vaste verblijf-
plaats, hadden even daarvoor 29
pakjes scheermesjes gestolen uit
een supermarkt aan de Hoofd-
straat. De verdachten kregen een
procesverbaal van de agenten.
Daarna konden ze gaan. De
scheermesjes werden in de auto
van een van de verdachten terug-
gevonden.

Koffiedief
gepakt
Capelle aan den IJssel — Een 24-ja-
rige Rotterdammer is gistermid-
dag in de Koperwiek in zijn kraag
gevat. In een supermarkt in het
Capelse winkelcentrum had de
man even daarvoor vijf pakken
koffie in zijn tas gestopt. Vervol-
gens liep hij zonder te betalen
langs de kassa. Politieagenten die
niet in dienst waren, zagen de
diefstal gebeuren. De man werd
vervolgens aangehouden. De pak-
ken koffie zijn teruggebracht
naar de winkel.


