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door Maarten Ritman

ROTTERDAM • De voor-
bereidingen voor de
overgang naar wijkra-
den in Rotterdam lig-
gen deels stil omdat er
eerst nog een besluit
moet worden genomen
over het aantal verte-
genwoordigers in de
buitengebieden.

Sinds de afschaffing van
de deelgemeenten is er vol-
op geëxperimenteerd met
lokale politiek in Rotter-
dam. De opvolger gebieds-
commissie zag opeens ook
wijkraden en wijkcomités
elders in de stad. Dat alles
moet worden vervangen
met enkel wijkraden onder
de noemer de ’Wijk aan zet’.

Er moeten 39 wijkraden
komen. De wethouders
krijgen allemaal een deel
van die wijkraden aan zich
gekoppeld. Op het stadhuis
waren ze er al helemaal
klaar voor, deze week had
een campagne van start
moeten gaan voor Rotter-
dammers om zich kandi-
daat te stellen voor de wijk-
raden, weet verantwoorde-
lijk wethouder Roos Ver-
meij.

Niets definitiefs
Voor die campagne had ze

graag gezien dat ’de contou-
ren van de wijkraad vast-
staan’. Alle voorbereidin-
gen ten spijt is er nog niets
definitiefs omdat bij de be-
handeling van de verorde-
ning de stemmen zijn ge-
staakt op een voorstel van

Leefbaar Rotterdam.
De wijkraad in Hoogvliet

krijgt in de ogen van de
Leefbaren te weinig leden,
daarom was een amende-
ment ingediend om dat aan-
tal, alsook in andere bui-
tengebieden, te verhogen.

„De buitengebieden heb-
ben de afgelopen periode in
groten getale laten weten
dat de afstand tot de Cool-
singel te groot is. Leefbaar

Rotterdam wil daarom een
sterk geluid voor Hoog-
vliet, Rozenburg, Hoek van
Holland en Pernis. Wij
denken dat het geluid van
Hoogvliet met elf volksver-
tegenwoordigers luider
klinkt dan met negen”,
stelt raadslid Eline Duijm-
Wickerhoff.

Vast budget
Dat beeld wordt beves-

tigd vanuit Hoogvliet. Al ja-
ren smeken ze het stad-
huis om een vast budget
voor ’een aantal dorpse ac-
tiviteiten waar geen dis-
cussie over zou moeten
zijn’. Als gebiedscommis-
sie hebben ze het stadhuis
echter niet kunnen door-
dringen van de noodzake-

lijkheid van een eigen potje
voor lokale evenementen.

„Wij denken dan bijvoor-
beeld aan 4/5 mei, een jaar-
lijks dorpsfeest, de musi-
cal-awards voor de scholen
en zomer/winterland voor
de kinderen.” Dat is de afge-
lopen jaren wel georgani-
seerd, maar vooral met geld
uit andere potjes zoals be-
wonersinitiatieven.

Komende raadsvergade-
ring wordt opnieuw ge-
stemd over het voorstel van
Leefbaar Rotterdam. Ver-
meij hoopt dat er dan een
klap op gegeven kan wor-
den.

Gesteggel over aantal leden buitengebieden

Wijkraden staan
op een laag pitje

Wethouder Vermeij kan niet
verder met de wijkraden.
FOTO GEMEENTE ROTTERDAM

Vervanging
van deel-
gemeenten

door Sebastian Schramm

DORDRECHT • Voor de
gemeente Dordrecht drei-
gen forse schadeclaims
vanwege het niet voldoen
aan de regels voor de
Europese aanbesteding bij
de inhuur van handha-
vers.

De gemeente besloot van-
af 2016 om toezichthouders
voortaan bij een commerci-
eel bedrijf in te huren. Tij-
dens de contractperiode die
deze maand afloopt, is het
aantal handhavers dat in de
Merwestad actief is om uit-
eenlopende redenen bijna
verdubbeld.

Zo is na het sluiten van de
overeenkomst besloten om
Handhaving Support ook de
controles op betaald parke-
ren te laten uitvoeren. Ook

heeft het handhaven van de
coronamaatregelen geleid
tot extra inhuur. Het gevolg
is dat de waarde van het con-
tract een paar miljoen euro
per jaar hoger ligt dan waar
in de aanbesteding van was
uitgegaan.

Daarnaast is de gemeente
er niet in geslaagd om de
handhavingstaken voor de
komende jaren tijdig aan te
besteden. De verwachting is
dat een nieuw contract pas
over een jaar ingaat.

Overbruggen
Om die periode te over-

bruggen wil het college van
de diensten van Handha-
ving Support gebruik blij-
ven maken. Deze onder-
handse aanbesteding is ech-
ter niet toegestaan op basis
van Europese regels.

Burgemeester en wethou-
ders hebben de gemeente-
raad inmiddels op de hoogte
gebracht van de ontstane si-
tuatie. Zij wijzen erop dat de

financiële risico’s voor de
gemeente vooralsnog ondui-
delijk zijn.

„Marktpartijen die niet
hebben kunnen meedingen
naar de opdracht kunnen de
opdracht wegens onrecht-
matigheid bij de opdracht-
verlening via tussenkomst
van de rechter laten ontbin-

Schadeclaim dreigt door extra inhuur handhavers
den. Daarnaast kunnen zij
nog een schadevergoeding
eisen.”

Hoe groot de schade kan
zijn is volgens het college
nog onduidelijk. „Dat is me-
de afhankelijk van de ’werk-
honger’ in de branche.” Mo-
gelijk leidt de kwestie ook
tot een een niet goedgekeur-
de jaarrekening als het be-
drag boven 6 miljoen euro
uitkomt.

Het college is overigens
niet van plan om handha-
ving weer in eigen beheer te
nemen, zo blijkt uit de be-
antwoording van raadsvra-
gen van de SP-fractie. Buur-
gemeente Zwijndrecht
heeft daartoe wel besloten
omdat de kosten per uur
tien euro lager zouden zijn.
„Wij weten niet hoe Zwijn-
drecht tot dit bedrag is ge-

komen.”
De gemeente zegt boven-

dien tevreden te zijn over de
prestaties van de ingehuur-
de handhavers. Alle vooraf
gestelde doelstellingen zijn
volgens het college behaald.

Voor niets
De gemeenteraad vreest

dat als het huidige bedrijf de
komende aanbesteding ver-
liest alle inspanningen voor
niets zijn geweest. Slechts
een deel van het personeel
zal namelijk door de nieuwe
partij moeten worden over-
genomen. Het college zegt
alles in het werk te willen
stellen om in het geval van
wisseling van de wacht ook
de overige medewerkers
voor de stad te behouden zo-
dat de investeringen zich
kunnen uitbetalen.

Dordrecht voldeed niet aan de
regels bij het extra inhuren van
handhavers.
EIGEN FOTO

door Gerda Frankenhui

ROTTERDAM • Het SS Rot-
terdam wordt in novem-
ber omgetoverd tot boks-
ring. Op de kade bij het
iconische schip aan het 3e
Katendrechtse Hoofd in de
Maassstad wordt een
enorme evenemententent
voor 1200 mensen neerge-
zet, waar amateur- en
profbokswedstrijden wor-
den gehouden.

„Na twee jaar wordt er
weer in Rotterdam gebokst
met als achtergrond het SS
Rotterdam”, vertelt de Rot-
terdamse ondernemer Leon
Aertgeerts, een van de vijf
drijvende krachten achter
het amateurboksfestijn Gla-
diatoren aan de Maas en
World Port Boxing. 

Op zaterdag 13 november
mogen amateurboksers hun
directe, linkerhoeken en up-
percuts tonen in de boks-
ring. „Dat wordt wel een
spektakel. Deze amateur-
boksers hebben door de co-
ronacrisis in plaats van een
jaar nu twee jaar de tijd ge-
had om zich voor te bereiden
op hun partijen. Aan voorbe-
reiding hebben ze dan ook
geen gebrek gehad. Dat be-
looft wat.” Gladiatoren aan
de Maas telt drie vrouwen-
partijen en vijf herenpartij-
en. Er wordt die avond ge-

bokst voor het goede doel.
Op zondag tijdens het eve-

nement World Port Boxing
zijn de Nederlandse Olympi-
sche boksers aan de beurt
die het moeten opnemen te-
gen de boksers uit Cuba en
Ecuador. „Cuba wist tijdens
de Olympische Spelen in To-
kyo dit jaar vijf gouden me-
dailles binnen te slepen. De-
ze winnaars zullen er ook bij
zijn. Daarnaast willen we het
talententeam van Nederland
mee laten trainen met de Cu-
banen, zodat ze kennis en er-
varing opdoen van de bok-
sers uit Cuba, dat op dit mo-
ment boksland nummer een
is van de wereld”, zegt Aert-
geerts die met de stichting
Gladiatoren aan de Maas on-
der meer tot doel heeft om
Rotterdam als boksstad na-
tionaal en internationaal als
boksstad op de kaart te zet-
ten. 

Op de zondag wordt een
professionele bokspartij ge-
houden. Bokser Artjom Kas-
parian, die onlangs als ama-
teur overstapte naar het pro-
fessionele boksen zal zich in
de klasse middengewicht
moeten meten. De bedoeling
was ook dat Stephen Danyo
zijn WBA-titel zou verdedi-
gen, maar die partij gaat niet
door omdat hij onlangs bij
zijn gewonnen gevecht zijn
bicepspier afscheurde. 

Boksring bij
SS Rotterdam 
Evenement amateurs en profs

Leon Aertgeerts (links) samen met Ferdinand Bestebreurtje en
bokser Stephen Danyo. 
FOTO ELLEN DE MONCHY
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Van onze Rotterdamse 
redactie

ROTTERDAM • De sloop-
werkzaamheden zijn deze
week begonnen bij het
Correct-pand aan de Rot-
terdamse Bergweg. Men-
sen die het inmiddels
verwaarloosde en met
graffiti bespoten pand
een warm hart toedragen,
hebben nog even de tijd
om het stukje Rotterdam-
se geschiedenis op de
gevoelige plaat te zetten.

Maandag is er begonnen
met het plaatsen van hek-

ken rondom het pand, dat
ooit dienst deed als de be-
kende elektronicazaak Cor-
rect, en daarvoor bioscoop
Victoria. Daarna wordt het
karakteristieke gebouw uit
1935 vanuit de Louwersloot-
straat opengewerkt, waarna
bouwvakkers zich vervol-
gens een weg banen naar de
voorkant. De sloop duurt ze-
ker tot het eind van het jaar.

De bedoeling is dat de oor-
spronkelijke bebouwing,
die bestaat aan elkaar ge-
koppelde panden in een
driehoekige vorm, wordt
vervangen door een woon-

gebouw dat qua vorm de
plattegrond van de locatie
volgt. Er worden 83 huur- en
koopwoningen gereali-
seerd. De opbouwwerk-
zaamheden van het nieuwe
complex moeten begin 2022
starten.

De 71-jarige Ton Goverts
uit Spijkenisse is speciaal
naar Rotterdam gekomen
om het pand op de foto te
zetten. „Ik heb goede herin-
neringen aan dit gebouw.
Als tiener ging ik eind jaren
vijftig, begin jaren zestig
naar de film in het voormali-
ge Victoria-theater.” Deze

bioscoop sloot in januari
1971 de deuren vanwege de
concurrentie van nieuw ge-
bouwde bioscopen in de
binnenstad. „Ik keek daar
vooral naar westerns. Ik wil-
de mij de kans niet laten
ontnemen het gebouw nog
eens te zien voor het wordt
afgebroken. Daarom ben ik
snel gekomen om een fo-
tootje te maken”, aldus Go-
verts.

Correct trok in 1973 in het
pand. Deze eeuw verhuisde
de zaak naar de Ceintuur-
baan, waarna het gebouw
leeg kwam te staan. 

Historisch ’Correct-pand’ tegen de vlakte

Na vele
jaren
leeg-
stand

Ton Goverts maakt nog snel een foto van het voormalige Correct-pand, voordat het tegen de vlakte gaat. FOTO JOEY BREMER

ROTTERDAM • Burgemees-
ter Ahmed Aboutaleb gaat
naar de World Expo 2020
in Dubai die een jaar werd
uitgesteld door de corona-
crisis.

De World Expo is de 35e
wereldtentoonstelling en
de eerste in het Midden-
Oosten. Thema van deze
editie is Connecting minds,
creating the future met
mobiliteit, duurzaamheid
en klimaatverandering als
speerpunten. Het Neder-
landse paviljoen toont
innovaties op het gebied
van water, voedsel en
energie van Nederland.
Het werkbezoek van Abou-
taleb start op 27 oktober.
Hij neemt daar van 31
oktober tot en met 3 no-
vember deel aan de natio-
nale handelsmissie.

Aboutaleb
naar Dubai

PAPENDRECHT • Het man-
nelijke slachtoffer en de
vrouwelijke verdachte van
de dodelijke steekpartij in
Papendrecht hadden een
relatie met elkaar.

Dat heeft een politie-
woordvoerster bevestigd.
Er waren geen andere
personen betrokken bij
het conflict. „Het is uiterst
trieste, maar ronde zaak.”
Op het moment van de
steekpartij zaterdagavond
in een huis aan de Guido
Gezellestraat in de wijk
Westpolder waren ook
twee kinderen aanwezig.
Een derde kind kwam
thuis toen hulpdiensten
tevergeefs probeerden het
leven van de 41-jarige man
te redden. Zijn 37-jarige
vrouw wordt dinsdag
voorgeleid. 

Voor de deur van de woning waar de man werd doodgestoken is
een herdenkingsplekje gemaakt.
FOTO DE TELEGRAAF

Steekpartij was
relatieconflict

ROTTERDAM • Meer dan
twintig Rotterdamse
werkgevers gaan proberen
om de CO2-uitstoot van
woon-werk en zakelijk
verkeer minimaal te hal-
veren voor 2030.

De werkgevers, waaron-
der Erasmus MC, gemeen-
te Rotterdam, Havenbe-
drijf Rotterdam, Hoge-
school Rotterdam en
Shell, hebben zich daartoe
verenigd in de Klimaatalli-
antie Duurzame Mobiliteit
en hebben maandag een
intentieverklaring onder-
tekend. De bedrijven wil-
len deze halvering realise-
ren door thuiswerken
aantrekkelijk te maken,
werknemers meer gebruik
te laten maken van het
openbaar vervoer, het
fiets- en deelvervoer en

elektrisch rijden te stimu-
leren en alternatieven te
bieden voor zakelijke
vluchten.

De plannen zijn onder-
deel van de het Rotter-
dams Klimaatakkoord dat
erop gericht is de CO2-
uitstoot van verkeer in in
de stad te halveren in
2030. „Met deze aanpak
hopen we de uitstoot van
het woon-werk en zakelijk
verkeer in Rotterdam te
halveren. Dat levert een
belangrijke bijdrage aan
het realiseren van onze
klimaatdoelen. De maatre-
gelen zorgen daarnaast
voor gezondere lucht in de
stad en minder files. Ik
ben blij met de voorbeeld-
rol die deze bedrijven
vervullen”, aldus wethou-
der Arno Bonte.

Bedrijven willen woon-werk
en zakelijk verkeer halveren

Goeree-Overflakkee houdt volgende maand in Sommelsdrijk voor jonge rijbewijs-
bezitters een proefdag met praktijktesten en theorie. Deelname is gratis voor
iedereen tot 24, er zijn 48 plekken beschikbaar. De testdag is onderdeel van een
meerjarige aanpak om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.48

ROTTERDAM • Omstanders hebben maan-
dagmiddag het vege lijf van een vrouw
gered toen zij vanaf het perron van me-
trostation Coolhaven in Rotterdam op
het spoor werd geduwd.
Dat gebeurde bij een ruzie. Een 30-jarige
man is door de politie opgepakt. De
vrouw werd net op tijd gered door om-
standers. Het slachtoffer had door de
duw en val last van haar rug. Zij is nage-
keken door ambulancemedewerkers. De
politie doet onderzoek naar het incident
en sprak met getuigen. Wat de aanleiding
is geweest voor de ruzie, is nog onbe-
kend. Vorige week werd in Rijswijk een
39-jarige Pool voor een tram geduwd. De
man kwam te overlijden. Drie jongeren,
twee 15-jarigen en een van 18 jaar werden
daarvoor aangehouden.

MAN (30) DUWT 
VROUW OP SPOOR

De politie heeft een man opgepakt die ervan
verdacht wordt een vrouw op het metrospoor te
hebben geduwd. FOTO MEDIA TV

RHOON • Er komt geen vervolgonderzoek
naar een mogelijk informatielek vanuit
het college van burgemeester en wethou-
ders naar coalitiepartijen in Albrands-
waard.
Dat is besloten door de gemeenteraad na
een vooronderzoek dat is uitgevoerd door
adviesbureau Berenschot. Raadsleden
van coalitiepartij VVD zouden meer in-
formatie hebben ontvangen dan opposi-
tiepartijen over de eventuele verplaat-
sing van een sportpark voor woning-
bouw. De conclusie luidt dat ’er geen
bewijzen zijn gevonden die de vermoe-
dens bevestigen’. Met het delen van niet
geheime informatie ’zouden geen juridi-
sche normen zijn overschreden’. Wel is
volgens de gemeenteraad ’deze casus een
uiting van een bestuurscultuur die niet
optimaal is’. 

GEEN ONDERZOEK 
INFORMATIELEK


