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Bierslang groeit in de zonbij Baroeg open Air
ROTTERDAM FoTo MABoEL WAGENAAR

I Een jongen haeltlege bierbe-
kers op tiidens het festinal Ba-
roeg Open Air in het Zuiderpark
in Rotterdam; Zün oogst
groeide al snel uit tot een in-
drukwekkende plastic slang. ,Er

was na aflciop geen bekertie te
vinden op het gras', meldt de

organisatie trots. Festivalorga-
nisatoren beleefden een zon-
overgoten weekeinde voor hun
openluchtevenementen. Be-
halve Baroeg Open Air rvas ook
Sunglow bij Binnenmaas en Op-
perdepop in Bergschenhôek.
De punk-, metal- en rockbands

bii Baroeg Open Air trokken
85OO liefhebbers. Bii de metd-
kamervan de DCMRkwamen

..,zaterdag 17 meEingen binnen
van geluidsoverlast uit het Zui-
derpark. Om kwart over tien 's
avonds was de laatste act,
deeiay Stefan ZMK.

Overleden na drugs-
gebruik technofeãst
Drugs is een 19-iarige man
zaterdagavond fataal , i'

geworden in de MaasSilo. rpã
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r Leefbaar is fel tegen

'lleelmeer
Iasrc kers

opvangen ,

partijen Denk en vooral D66ligtde
afspraak gevoelig, De deal werd ge-
maakttoen de problemen in de op-
vang nog niet zo groot weren als nu.
Maar coalitiepartner Leefbaar Rot-
terdam is duideliik her maúmum
van 5oo blijft staan.,,Ze kunnen"in
Den Haag zeggen wat ze willen,
maar wij hebben een aßpraak en
daar blijven we bijri, zegt raadslid
Simon Ceulemans. Of er een mo-
ment kan komen dat Leefbaar buigt
v:rnwege toenemende problemen
in de opvang: ,,Nee, dat moment
komtniet "

Rotterdam zou volgens
staatssecretaris Van der Burg
vier keer zoVeel asielzoekers
moeten opvangen als nu. Maar
dat gaat niet gebeuren, stelt
Leefbaar Rotterdam.

Peter Groenendijk
Rotterdam

Van der Burg vindt dat veel ge-
meentes te weinig doen om de
asielcrisis op te lossen en stelde dat
elke gemeente per ro.ooo inwoners
33 plekken zou moeren hebben.
,,Dan zouden we er ziin", zei Eric
van der B u-g (WD).,Ðar betekent
dat Rotterdam 2ooo asielzoekers
zou moeten opvangen, als we puur
uitgaan van een evenredþ verdel
ling over het land. Maarwat staat in
het coalitieakkoord, waar ook Denk
voor heeft getekend? Daar staat:
niet meer dan 5oo asielzoekers in
heel Rotterdam." Hij wees erop dar
Amsterdam al 3ooo mensen op-
vangt.

In het coalirieakkoord van LeeÊ
baar Rotterdam, WD, D66 en
Denk staat 'Het aantal asielzoekers
dat we op enig moment opvangen
stiigt niet boven 5oo.'Veel opposi-
tiepartijen willen een eind aan dat
quorum. Volr, BIJL ChristenUnie,
Groenlinks, CDA en PvdA willen
donìlerdag in debat met wethouder
Faouzi Achbar (Denk). ,,Om deze
noodsituatie snel op te los_sen, moe-
ten gemeentes doen wat zii kun-
nen. Ook als dit meer is dan ze al
doen", stellen de zes. Voor coalitie-

¡¡
Ze kunnen ¡n Den
Haagzeggenwatze
willenrmaarwi¡
hebben een afspraak
- Simon Geulemans (Leefbaar)

Van der Burg kondigde enþ tiid
geleden al een wet aan waannee ge-
meentes of regio's verplicht kun-
nen worden een bepaald aantal
asielzoekers op te vangen, zoals nu
al met de huisvesting van status-
houders gebeurt. Maar die wet is
nog ín de maak en zal voorlopíg niet
worden ingevoerd. In de tussentijd
zit het kabinet met een þroot teko¡
aan opvangplaaæen en krijgen Van
der Burg en het COA regelmatig
'nee' te horen van gemertntes die
een verzoek krijgen om meer men-
sen op te vangen.

Eerste snellaadstation
voor bestelbussen

ROTTERDAM

ln Rotterdam is een snellaadsta-
tion voor bestelbussen geo-
pend. Het is de eerste publieke
voorziening voor deze wagens in
de Maasstad.

Het snellaadstation is sinds iuli in
bedriif maar werhouder Vincent
Karremans (mobiliteit, WD)
opent het snellaadsation aan de
Reyerdiik ih. Rotterdam-Zuid van-
daag officieel Voþns de gemeente
Rotterdam is behoefte aan derge-
liike sations voor stekkerbestel-
bussen, omdat'het aantal logistieke
bewegingen groeit en daarmee ook
het aantal bestel- en vrachtwagens'.

Rotterdam wil, met z9 andere Ne-
derlandse steden, dat de bevoorra-
ding van winkels en het bezorgen
van pakketten in de stad vanafzoz5
niet meer vervuilend is. In deze ze-
ro-emissiestadsdisrributiezones
zijn alleen nog maar elektrische be-
stelbussen megestaan. De komst
van het snellaadstation van Leapz4
speeltdaarop in.

Het station telt zeven snelladeri.
Bestel- en oskpersonenauto's kun-
nen daarmee tot rzo kW per uur op-
laden Leapz4 heeft in enkele maàn-
den stations in Den Haag en Am-
sterdam, Rotterdam dus en nog een
tiental plaatsen geopend.


