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De Fast Ferry tussen Hoek van

Holland Berghaven en de Maas-

vlakte stopt per 1 januari met

varen. Er komt een busverbin-

ding voor in de plaats. De ge-

biedscommissie Hoek van Hol-

land is hier ‘absoluut niet blij

mee’.

Daan de Hulster

Hoek van Holland

Momenteel brengt vervoerder RET
passagiers met de Fast Ferry in 19
minuten van Hoek van Holland
Berghaven naar de Maasvlakte. Een
aanbesteding voor de voortzetting
van de verbinding over het water
leverde geen kandidaten op, waar-
door het Havenbedrijf Rotterdam,

de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag en de gemeente Rotterdam
nu kiezen voor busvervoer. 

Vervoersmaatschappij EBS zorgt
per 1 januari voor een nieuwe bus-
verbinding tussen metrostation
Vlaardingen Oost, Brielle en haltes
aan de Antarcticaweg en in de 
Pistoolhaven. Daar kunnen passa-
giers desgewenst overstappen op de
al bestaande buslijn Maasvlakte-
hopper, die rijdt tussen Brielle en
Distripark Maasvlakte.

De Rotterdamse wethouder Ju-
dith Bokhove meldt dat de totale
reistijd naar de Maasvlakte, met
uitzondering vanaf de omgeving
Hoek van Holland, vergelijkbaar of
beter wordt dan met de Fast Ferry.
Ook bestaat de mogelijkheid om in

de toekomst andere haltes aan te
doen. Ook is busvervoer zeker de
helft goedkoper  dan vervoer over
water.

‘Absoluut niet blij’
Jacco van Dam, lid van de gebieds-
commissie Hoek van Holland, laat
weten ‘absoluut niet blij’ te zijn met
de beslissing. ,,Wij moeten een
badplaats worden die vier seizoe-
nen lang interessant is en dan
wordt dit om zeep geholpen? Ze
snappen het echt niet in Rotter-
dam. In het weekend is het mega-
druk op de Fast Ferry!”

De gebiedscommissie gaat de ge-
meente Rotterdam adviseren om
terug te komen op het genomen be-
sluit.

Bus vervangt Fast Ferry naar Maasvlakte

▲De Fast Ferry vaart nog tot 1

januari tussen Hoek van Holland

en de Maasvlakte. FOTO JOHN DE PATER

SCHIEDAM De Nieuw-
bouwdag Schiedam blijkt
populair. Al meer dan dui-
zend belangstellenden
hebben zich aangemeld
om aanstaande zaterdag de
diverse nieuwbouwplan-
nen in de Havenkerk aan
de Lange Haven 72 te ko-
men bekijken.

Daar zijn ook de locaties
te zien (zoals Schieveste,
Nieuw-Mathenesse en de
Staatsliedenbuurt), waar
de gemeente Schiedam
van plan is te gaan bou-
wen. 

Wie er zaterdag bij wil
zijn, moet op de website
nieuwbouwdagschie-
dam.nl wel eerst een en-
treetijd reserveren.

Schiedam
toont
plannen
nieuwbouw

Een schuurtje dat verhuurd

wordt voor de kweek van hen-

nep. Iemand die onder druk zijn

bankrekening beschikbaar stelt

aan een witwasser. Uitkerings-

fraude. Jongeren die een buurt

terroriseren. Prostitutie. Het kan

zomaar in je eigen straatje aan

de hand zijn: criminaliteit die de

overhand krijgt. ,,Als je het niet

aanpakt, denken ze dat het

loont.”

Cock Rijneveen

Schiedam

Ondermijning wordt het genoemd.
Oftewel: de ontwrichtende invloed
van criminelen op het alledaagse le-
ven. Marco van den Berg (47)
noemt het een containerbegrip.
,,Het is het gevolg van allerlei crimi-
nele activiteiten. Als je dat laat gaan,
raakt de samenleving ontwricht.” 

Als hij de term ondermijning te-
rugbrengt tot een eenvoudige uit-
leg, omschrijft hij het als volgt:
,,Hun doel is zoveel mogelijk geld
verdienen over de rug van de
kwetsbaarste mensen. Drugsdea-
len, prostitutie in je straat, maar ook
motorbendes of zorgfraude. Dat
kan met geweld gepaard gaan.”

Onder vergrootglas
Van den Berg, die jarenlang bij de
politie heeft gewerkt, is sinds kort
door de gemeente Schiedam aange-
steld als projectleider ondermij-
ning. Zijn taak is de stad en de wijk
zo leefbaar mogelijk te houden. En
dus een halt toeroepen aan alle vor-
men van crimineel gedrag die de
samenleving ondergraven.  

Schiedam heeft specifieke plek-
ken die onder het vergrootglas lig-
gen. Nieuwland, Schiedam-Oost,
de Spaanse Polder, somt Van den
Berg op, waar extra op gelet wordt.
Wat hij ziet, is dat er gebruik ge-
maakt wordt van legale zaken.

,,Er worden vergunningen aange-
vraagd, bedrijfjes opgezet. Make-

laars worden onder druk gezet,
ambtenaren geprobeerd om te ko-
pen. Zo dreigen de grenzen tussen
de onderwereld en de bovenwereld
te vervagen. Als je het niet aanpakt,
denken ze dat het loont.” 

Hij wil één ding duidelijk stellen:
,,Dit is niet alleen een probleem van
de gemeente of de politie. Dat den-
ken mensen wel, maar het is iets
van iedereen hier in Schiedam.” Hij
geeft als voorbeeld een hennep-
kwekerij op zolder. ,,Dat zorgt niet

alleen voor brandgevaar in een wo-
ning, maar er zitten ook criminele
organisaties achter; krijgen die ru-
zie, dan kan dat zo maar bij jou in de
straat worden uitgevochten.”

Kijken wie er woont
Dat de gemeente zoveel actiever is,
komt doordat criminaliteit nu niet
alleen strafrechtelijk wordt aange-
pakt, maar tevens bestuursrechte-
lijk. ,,Via bestuursrecht kun je soms
effectiever optreden. Bijvoorbeeld
een controle Basis Registratie Per-
sonen doen. Soms krijg je signalen
dat ergens iets aan de hand is. Via
zo’n BRP kunnen we kijken wie er
woont en wie er staan ingeschre-
ven.” Maar, zegt hij nogmaals, dan
moeten ‘vreemde zaken’ wel - des-
noods anoniem - aan de gemeente
worden doorgegeven. ,,Iedereen
mag ervan uitgaan dat we echt al-

tijd iets met een melding doen.”
Daarom vindt Marco van den Berg
dat Schiedam op zijn beurt beter
moet communiceren met omwo-
nenden. ,,We sluiten veel panden.
Als er bij jou in de buurt een hen-
nepkwekerij wordt ontmanteld, la-
ten we dat de buren weten. En als
zo’n pand weer opengaat, melden
we weer wat daar in komt.” Doel is
ook het veiligheidsgevoel in Schie-
dam te vergroten. ,,Dat gevoel over
de eigen buurt is in verschillende
wijken nu laag.” Hij wil vooral laten
weten dat er dus wel degelijk actie
wordt ondernomen, maar dat het
een zaak van de lange adem is. 

,,Zoiets keer je niet in een paar
jaar. Voor de beeldvorming: in de
Spaanse Polder zijn we al zeven jaar
bezig. Daar zijn we nog niet klaar,
maar het gaat wel de goede kant
op.”

‘Als je het niet aanpakt, denken ze dat het loont’

Marco zoekt hulp bij de
aanpak van criminelen

▲Marco van den Berg: ,,De aanpak van criminaliteit is niet alleen een probleem van de gemeente of

de politie, maar het is iets van iedereen hier in Schiedam.’’ FOTO DENNIS WISSE/ROEL DIJKSTRA

Doel is ook het
veiligheidsgevoel 
in Schiedam te
vergroten

—Marco van den Berg

Fit blijven
dankzij
oldstars
waterpolo 
Iedereen kent walking foot-

ball, waarbij ouderen met 

elkaar een balletje trappen,

maar er niet bij mogen ren-

nen. Ondertussen zijn er ver-

schillende sportvarianten

van, maar in Vlaardingen krij-

gen ze binnenkort een lande-

lijk primeurtje: het oldstars

waterpolo.

Cock Rijneveen

Vlaardingen

Zwemvereniging Vlaardingen-
Schiedam (ZVVS) zegt vereerd
te zijn dat het één van de drie
vereniging in ons land is die wa-
terpolo voor ouderen mag intro-
duceren. ,,Dat is heel bijzonder”,
zegt Ellis Suurland. ,,We doen al
heel veel op zwemgebied, maar
nu dus ook voor ouderen.”

Weliswaar telt ZVVS zo’n ne-
genhonderd leden, maar naar-
mate de leeftijd vordert, wordt er
weinig meer aan waterpolo ge-
daan. ,,Het is een misverstand
dat je moet kunnen waterpo-
loën”, vertelt Suurland, secreta-
ris van de club. ,,Net als bij wal-
king football is het vooral de be-
doeling ouderen fit en in bewe-
ging te krijgen, of te houden.’’

Na de kick off volgende week
vrijdag 15 oktober, waarvoor wa-
terpologrootheden oud-bonds-
choach Robin van Galen en
olympisch kampioene Daniëlle
de Bruijn naar het Vlaardingse
zwembad de Kulk komen, kan
iedereen die in het water een
balletje wil gooien zich aanmel-
den bij ZVVS (suurland@kabel-
foon.nl). Er zijn op dit moment
al rond de twintig deelnemers.


