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Onderzoeken
naar uitkeringen
WATERWEG Stroomopwaarts heeft in samenwerking met het Internationaal
Bureau Fraude-informatie
(IBF) vanaf 2015 twaalf onderzoeken naar vermogen
in het buitenland uitgevoerd. In Schiedam leidde
dit tot de beëindiging van
acht uitkeringen en drie terugvorderingen. In Vlaardingen werden drie uitkeringen stopgezet en waren
er drie terugvorderingen. In
Maassluis is er slechts één
uitkering beëindigd en was
er één terugvordering. Dat
blijkt uit de beantwoording
van vragen die Forum voor
Maassluis had gesteld aan
het stadsbestuur. Het onderzoek wordt voortgezet.

RIJKSMONUMENT ECHTPAAR OPENT NA HORECAZAAK IN ZIERIKZEE

Schiedam
is in april
B&B rijker
Er moet nog wel wat werk worden verzet, maar daar is het
echtpaar Huis in ’t Veld niet vies van. Schiedammers Juul en
Sylvia openen begin april hun tweede bed & breakfast in het
rijksmonument in de Nieuwe Sluisstraat in Schiedam.

Weinig treinen
door Schiedam
SCHIEDAM Treinstation
Schiedam Centrum is tot
en met woensdagochtend
05.00 uur grotendeels buiten gebruik. Dat komt door
werkzaamheden: ProRail
begint vandaag met het
vervangen van zeven wissels op het spoor rondom
Schiedam. Tijdens het
werk is geen treinverkeer
tussen Den Haag Laan van
NOI en Rotterdam mogelijk. De NS zet bussen in
tussen Schiedam Centrum
en Rotterdam Centraal. Op
andere trajecten rijdt aangepast treinverkeer. De
werkzaamheden zijn onderdeel van de ‘grootste
vernieuwingsslag’ sinds het
bestaan van de spoorwegen.

Sandra Don
Schiedam

Het totale plaatje voor ogen zien, is
nog even een kwestie van je fantasie gebruiken, maar met de enthousiaste uitleg van Juul en Sylvia Huis
in ’t Veld tijdens de rondleiding
door hun toekomstige bed & breakfast, kom je een heel eind. Het rijksmonument aan de Nieuwe Sluisstraat, waar vroeger ijzerhandel
Post & Co was gevestigd, stond jaren leeg en was verworden tot een
duiventil. Totdat het Schiedamse
echtpaar er zijn oog op liet vallen.
Begin april openen zij hier hun
tweede bed & breakfast, De Gusto
genaamd. Daarmee wordt een ver-

wijzing gemaakt naar de befaamde
Schiedamse scheepswerf van weleer die 41 jaar geleden de deuren
sloot. Een etablissement met acht
hotelwaardige kamers, die elk een
eigen badkamer en toilet hebben,
en een ‘directiekamer’ die te huur is
voor bijvoorbeeld vergaderingen op
een speciale locatie.

Valkuilen
Hun andere B&B staat in Zierikzee,
waar het stel een oude schuur achter hun vakantiehuisje volledig restaureerde. ,,We zijn dus niet onervaren. We weten hoe je iets van begin af aan moet opbouwen, we kennen de valkuilen’’, steekt Sylvia van
wal. ,,Daardoor hebben we een

groot netwerk, maar bijvoorbeeld
ook al de contacten met een organisatie als Booking.com. Dat maakt
het makkelijker. Eigenlijk herhalen
we ons kunstje van toen, alleen
hebben we nu de juiste ervaring
waardoor we niet dezelfde fouten
maken.’’
Elke kamer krijgt een Gustonaam. Ook komen er foto’s van de
scheepswerf te hangen en werk van
kunstenaars, onder wie Jacques
Tange. ,,Wij kopen onze producten
sowieso het liefste bij lokale ondernemers’’, vervolgt Juul. ,,De bedden
bijvoorbeeld, die komen van Coppens Slaapcomfort. Op die manier
werken wij ook in Zierikzee. Wij
zetten iets neer, maar daardoor ont-

▲

Juul en Sylvia Huis in ’t Veld in
de directiekamer, het centrale
punt in hun bed & breakfast.
FOTO’S FRED LIBOCHANT

staat ook weer werk. Ook in Schiedam willen we met veel ondernemers gaan samenwerken.’’
Toch zal de doelgroep hier anders
zijn dan in Zierikzee. ,,Daar moeten
we het eigenlijk alleen van toeristen hebben’’, vertelt Sylvia. ,,Schiedam is ook een stad die behoefte

Politiebureau
in de verkoop
MAASSLUIS Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met het voormalige
politiebureau aan de Westlandseweg in Maassluis.
Het pand is eigendom van
de nationale politie. De gemeente zou het gebouw
tegen marktwaarde kunnen
kopen, maar heeft hier nog
geen beslissing over genomen. Wel is het stadsbestuur van mening dat het
pand een maatschappelijke
bestemming zou moeten
krijgen. Dat is te lezen in
beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA
aan het college. Op het
pand rust nu de bestemming ‘maatschappelijk’.
Voor elk ander doel moet
eerst de bestemming worden gewijzigd.

▲ Medewerkers van ’t Huis B.V., het vastgoedbedrijf van het Schiedamse echtpaar, werken hard aan de afbouw.

▲ Het rijksmonument aan de Nieuwe Sluisstraat in het centrum van
Schiedam deed ooit dienst als ijzerhandel.

Maassluis en Delfland pakken Boonervliet aan
VLAARDINGEN De gemeente
Maassluis en het hoogheemraadschap van Delfland gaan samen optrekken in het mooi, verzorgd en
schoon houden van de Boonervliet.
Dat is de uitkomst van een gesprek
tussen burgemeester Edo Haan en
dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt.
In dat gesprek is de mogelijkheid
genoemd om de Boonervliet aan te

laten sluiten op het ligplaatsenbeleid van de gemeente Maassluis en
daarmee een vergunningstelsel te
introduceren voor de in de Boonervliet gelegen vaartuigen.
Op ambtelijk niveau zijn de eerste contacten inmiddels gelegd. De
komende periode zullen, tegelijk
met de werkzaamheden aan de
kade, de opties verder worden ver-

kend en zal de raad worden geïnformeerd over de voortgang hiervan.
De bootwrakken in de Boonervliet waren veel burgers en politieke partijen een doorn in het oog,
zij vroegen hiervoor in een eerder
stadium aandacht.
Om het geplande onderhoud aan
de kade te kunnen uitvoeren, moe-

ten alle steigers en de daaraan afgemeerde boten voor 15 maart worden verwijderd. Dat geldt zowel
voor de steigers waarvoor een watervergunning is afgegeven of een
melding is geaccepteerd, als voor de
steigers en de daaraan aangemeerde
boten die illegaal in het water liggen. Gebeurt dit niet, dan onderneemt het waterschap zelf actie.
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IN UW BUURT

NU OOK EEN B&B IN WOONPLAATS

Ga naar Facebook.com/ADwaterweg, bel de redactie (010-4004352)
of mail nieuwtjes en tips naar rd.waterweg@ad.nl
VLAARDINGEN

Auto in botsing
met lantaarnpaal
Aan de Zwanensingel is gistermiddag een auto tegen een lantaarnpaal gebotst. Een vrouw in
een scootmobiel werd daarbij geraakt door een onderdeel van de
auto en moest worden nagekeken
in de ambulance. De bestuurder
van de auto bleef bij het ongeluk
ongedeerd. Waardoor de auto
tegen de lantaarnpaal reed is niet
bekend.
SCHIEDAM

Inloopconcert met
mannenkoor Orpheus
Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus geeft vanmiddag om 15.00 een inloopconcert in
de Grote Kerk. Naast de muziek
van het koor wordt de middag opgeluisterd met duetten van sopranen Annelies Prins en Waldin
Roes. Zij worden begeleid op
piano door Irina Zhynkina. De
toegang is gratis.
MAASSLUIS

Man zwaargewond
bij bedrijfsongeval

heeft aan overnachtingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld werknemers uit de haven. De doelgroep is
dus breder.’’
Hoe dan ook, wie straks De
Gusto bezoekt, wordt op een
warme manier ontvangen. ,,Wij
staan voor kwaliteit’’, benadrukt
Juul. We richten ons op mensen
die wel een beetje van chic en
comfort houden, maar ook van
warmte en gastvrijheid. Het moet
gewoon kloppen. De kamers zijn
schoon en fris, we bieden een goed
ontbijt en gezelligheid.’’
Het is de bedoeling dat Sylvia,
zoals zij ook in Zierikzee heeft gedaan, de eerste tijd De Gusto runt.
,,Daarna dragen we het over aan
een beheerder. Maar je kunt alleen
iets goed overdragen als je het ook
goed hebt neergezet. Natuurlijk
houden we wel toezicht, zullen we
ingrijpen als dat nodig is. Het blijft
wel ónze bed & breakfast.’’
Medewerkers van onder meer
van ’t Huis BV, het vastgoedbedrijf
van het echtpaar, zetten de komende weken alles op alles om De
Gusto gereed te maken. ,,Achter de
schermen is alles geregeld en besteld, het gaat nu om het afbouwen
van het interieur en de details’’,
weet Sylvia.

EERBETOON

‘Erfgoed van de Gusto bewaken’
De nieuwe bed &
breakfast aan de
Nieuwe Sluisstraat
in Schiedam krijgt
de naam De Gusto,
als eerbetoon aan
de 41 jaar geleden
gesloten scheepswerf waar honderden Schiedammers
hebben gewerkt.
Dirk J. Allewelt van

de Stichting Erfgoed Werf Gusto,
werkt maar al te
graag mee aan de
inrichting. ,,Bij afwezigheid van andere
expositieruimte in
Schiedam is dit voor
ons een geweldige
manier om het erfgoed van Gusto te
bewaken”, meent hij.

,,Er wordt duurzaam gebouwd’’,
benadrukt Juul. ,,Zo gebruiken we
oud materiaal dat is gerecycled,
opnieuw. Daarmee dragen wij ook
ons steentje bij aan de circulaire

We richten ons op
mensen die van
chique houden, maar
ook van warmte
–Juul Huis in ‘t Veld

,,Hierdoor krijgen
zowel de gasten van
De Gusto als Schiedammers de mogelijkheid te zien wat
een moois er in
Schiedam viel en
valt te bewonderen.
Ook wij kijken erg
uit naar de opening
in april, een aanwinst voor de stad.’’

economie. Bovendien past het bij
de sfeer van een rijksmonument.’’
De opening staat gepland voor
begin april, de precieze datum is
nog niet bekend. Het eerste weekend zijn ‘proefslapers’ te gast. ,,Zij
krijgen de taak de kinderziektes
eruit te halen. Het zijn mensen die
ook in de horeca werken, dus kritisch durven te zijn. Daarna gaan
we open voor publiek. We willen
dat onze gasten een goed verblijf
hebben zonder zorgen en hen tegelijkertijd laten zien hoe mooi
Schiedam is’’, besluit Juul.

Bij een bedrijf aan de Scheldeweg
is gistermiddag een man door een
ongeval met een vorkheftruck
zwaargewond aan zijn been geraakt. De traumahelikopter moest
worden ingezet. Het slachtoffer is
per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de precieze
toedracht van het ongeval kon een
woordvoerder van de politie niets
zeggen.
SCHIEDAM

Extra helpende handen
gezocht voor padden
Padden ontwaken op dit moment
uit hun winterslaap. Tot half april
zijn zij erg actief en trekken zij
naar hun geboortesloot. Ook in
Schiedam-Noord steken deze die-

▲ Een beetje hulp bij de paddenvangst is welkom. FOTO IRADO

ren over. Er worden mensen gezocht die de padden een handje
willen helpen. Wie dit wil doen,
kan zich tot eind februari aanmelden via rdrift@tele2.nl.
VLAARDINGEN

Terug naar de middelbare
school met quiz
Tijdens een speciale quiz wordt
morgenavond getest hoeveel deelnemers nog weten van hun middelbare-schooltijd. Er komen verschillende soorten vragen voorbij,
die allemaal te maken hebben met
de middelbare school. De spelletjesavond vindt plaats in The Irish
Pub. Mensen kunnen zich in groepen van twee tot maximaal zes
personen aanmelden via:
info@theirishpubvlaardingen.com
Kosten zijn 2,50 euro per deelnemer. De quiz begint om 19.30 uur.
SCHIEDAM

Startbijeenkomst voor
amateurkunstenaars
Met het oog op IkTOON, de landelijke maand van de amateurskunst,
organiseert Stichting Mooi Werk
op donderdag 28 februari de startbijeenkomst voor de Schiedamse
editie van IkTOON. Creatievelingen van alle leeftijden die mee
willen doen of hun ideeën willen
delen zijn van harte welkom. Van
18.00 uur tot 20.00 kan iedereen
hiervoor terecht aan de Hoogstraat
97. Toegang is vrij en aanmelden
kan via post@stichtingmooiwerk.nl.

BRAND IN SCHUUR

Politiek vreest kaalslag Broekpolder
VLAARDINGEN Drie jaar lang
kappen in de Broekpolder, tien
vrachtwagens per uur die daar vijf
dagen per week heen en weer rijden. En dan dertig jaar wachten tot
alles weer is zoals het was.
Dat is het zwartste scenario dat
volgens Neill Voorburg (GroenLinks) dreigt wanneer de Broekpolder in Vlaardingen gesaneerd

wordt. Sanering is nodig, vindt de
provincie Zuid-Holland: vooral in
het oostelijk gedeelte zitten veel
giftige bestrijdingsmiddelen in de
bodem. Over de wijze waarop gesaneerd zal worden, is nog niets
besloten.
GroenLinks, bijgestaan door
CDA, D66 en PvdA, hamert op
voorzichtigheid. ,,We hebben im-

mers met z’n allen in 2005 afgesproken dat de Broekpolder groen
moet blijven. Volgens ons zou de
sanering alleen moeten gebeuren
op plaatsen waar dit écht noodzakelijk is. Sanering zou redelijk en
gefaseerd moeten plaatsvinden.
Stukje bij beetje, over een periode
van vijftien jaar. Zo voorkom je
een kaalslag’’, aldus Voorburg.

n De vlammen sloegen gisteravond uit een schuur aan de Pol-

derhaakweg in Hoek van Holland. Het vuur dreigde over te
slaan. De brandweer ontfermde zich over een geitje, dat in de
schuur was. De ambulancedienst ontfermde zich over een persoon die teveel rook in had geademd. FOTO REGIO15

