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Vracht agen

eg van s Grave dijkwal

Vie
lek
mender vies
Oe gemeehte probeert de me-est vieze plek van
de stad iets minder vies te laten worden. Zo snel
mogelijk, maar in ieder geval veer de zomer van 2014,
moet de IS Gravendijkwal vrij van vrachtverkeer zijn.
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Door Emile van de VeJde
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ROTTERDAM - Al jaren is d

luch t erv uili ng op de d ru k
ke verkeornder dwars doo r
de stad een doo m in het
oog. Hit lard vo raj voo r
omwommden. 'Ondortllll
Delen ill slraat '. fiep '"ijl n
Pi Fortuy n nl. En bij hel
aant reden va n heL hlli d ige
gemeent 'bestuur weHl een
overkappi ng afgesproken.

UITKIJKEN VOOR
SLUJPVERKEER

DOOR 0

GENDE

STRATEN
Drie waken g luden bleak
dal die alspraak ruet door
kon gaan. De finaru:iele situ
aHe b ' nIHm de gameenle is
de laatste jaren zo vers lech
terd dat er simpelweg geen
gElId maer is om de's Gra
vendijkwal le overkappen.
Nu is cr dus cen a ndere op
lossing om in iader geva l i ts
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a, Tl d u il laalga sen Le doen .
De 's Lrave ndij kwal wordl in
beide ric htin ingen tussen
Rochus en traat en Weena
afgesioten II or aIle vracht
anto's, Van a l h e! verk ee
d t over de's Gra, cndijkwal
musl, is de luc ht verv uil ing
door vrachtverkeer immel'S
verrewflg h t grootst.
Het ai~ l u.i l.en vnn de 's Gru
vendijk.wal "oor v1"dchh,'a
I ~p.l da! 1>
'"
he rp moet gaan
Il:ltLen op sl u i ver eer door
omrinoende straten. Oak op
de lleemraadssingel komt
ee (gedeeltelij") verbod .
Claes J. Vrie lasn en and 
re nabijgelegcn woonslralen
worden onaantrekkelijker
gem fUl kt voor vrachtver

keer.
an het einde van 2014 be
kijkt Ie gemeen te de resu l
t ' ll van de maalregel en
worden zo nod ig ex tra stap 
pen ondernomen .

Twitter en Facebook
ROTTERDAM - Ie knnt ep a I
!eciei man iel'en met e re
dac t.ie van De Hawn loods
in con lact komen. Ook v ia
oei al me rua. Voig @haven-

loads op Twitter of wm cll
OIlze v ri nd op Faeebook
en bes took 0 11S voora! met
je lips en aciviezel) over het
ROl'lerda mse llip,uws.
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De Sint is bijna klaar voor pakjesavond. Toen onze fotograaf fangs kwam op de pa
goedheiligman nag eventjes bezig met de laatste aantekeningen in zijn grote boe
grote dag en gaat Sinterklaas met zijn Pieten de deuren langs. Dan krijgen de
gevraagd hebben!

Het moet niet gekker war
RomRDAM - Van een

OU

en seo tmobiel

en fiets

dete heer, in een sCOOlmo

opliUen en er mee wegrij 

biel erwacht je n iel dal hij
er opeens me t jll fiets va n 
door gaat.
p. klaarlichle
dag. ZDweJ sIachtoffer ais
voorbijgangers waren vorige
~'eek 166
..rbijslerci dat 7
vergaten in te grij pen en de
on waarsch iju lijke dief mel
fiats wist te ontkomen.
Fielsencliev811 z ijll ef a l Ilel
zolang a ls er fie tsen bestaan .
Maar een fie tsend ief d ie zelf
in 88n scootmo biel ri jdl, dal
is loch w cl cen verrassing.
Aan de Dantestraat in Lom 
bardijen zat afgelopen week
cen t anc\artsassistente aan
de balie Ie wel'ken, ter wijl ze
even zijdelings een blik naaI'
buiten WiBvp. Vol verbazing
z 0 ze
de~
n'

den. Het duurde even, maar
loen bese fte ze dat hel haar
Bets wa:;. Z r' nde n nar bui
ten, m aa r h et lu kte h aar n i L
om de man legen te houden.
D 1 nda l' assistente giide
dat het haur fiell' was, en
een andere oudere m an op
een fiets, sjeesd e er meleen
ach teraan. Helaas zonder
succes.
Omstan d rs zagen de m an
weI m et de nels ri jden , DIa ill
von den hel beeld schijnbaar

niel mar g >IlQeg om aerie tt:
ondel'nemen . "Daar s ta je
dan met je vooroorde len",
zei de man d ie de tandarlS
assistcn te nag hie lp zo ke
naaT de fiets. Ze dachten dar

lussen de :.1
gooid, omd
werd g zel
olldere het'
mabie! za.
erwac hten
een fi tsen
d ie ven i !>
fie ls? Hij 7

