Petitie voor scho e c t
p Is-Grav ndijkwa
1'1)

De lucht die op de '5
Gravendijkvval vvordt
ingeademd is de op een
na meest vervuilde van
Nederland. Ondanks dat
de gemeenteraad vier
j aar geleden unaniem
instemde met het plan
om de '5-Gravendijkvval
te overkappen 5temde
vorige vveek eeil
meerderheid tegen de
motie van Groen Links
om aan de uitvoering te
beginnen.
Door Taro Lewis

"Slapper dan dit college kan
niet", aldus Jeanne Hogen
boom. voorzitter van bewo
nersvereniging B.O.O.C. die
al lien jaar bezig is om de
luehtverv uiling in de straat
op te lossen. "Hun eigen be
sluit wordt teniet gedaan 011
der het mom vall geen geld.
Maar ze zijn te arrogant om
hulp te \'fagen. In Europa is
hier gewoon geld voor be
schikbaar. en I et Rijk zou
ook kunnen bijspringen.
Wethouder BaljBll was be
reid om tot aan de reehter te
gaan voor de schune longen
van Oversch ie. Wij hebben
hier toeh zeker dezelfde

M onica woont met haar twee zoons om de hoek van de 's-Gravendijkwal. "Ik kan hier het ro et
van de ramen vegeo. Er w ordt geen flikker aan gedaan."

longen? " De petitie van de
bewonersverenigi ng heeft
al dui zend handtekeningen
opgehaald.
Namens Leefbaar Rotterdam
geeft Ronald Schneider aan
dal ze niet tegen de overkap
ping zijn. "Maar ik wil het
aankomende college niet
voar de voeten lopen door
nu de motie te steunen :'
De motie was een initiatief
van Arno Bonte (Groen
Links). "Oat het besluit vier
jaar geleden unaniem werd

aangenomen was uniek.
Maar twee maanden la ter
bleek het toeb niet in de
plannen te passen, dat vind
ik kiezersbedrog." Volgens
Tom Harreman (PvdA) is
het eviden t dat er iets moet
gebemen . "Ik heb goede
hoop dat het de volgende
periode weI zal lukken. De
vorige keer is het politiek
misgelopen tijdens de coali
tiebesprekingen. "
MOIlica woont met haar
twee zoons om de hoek VEln

de 's-Gravendijkwal. "In de
spits staat h ier elke dag file.
ledereen laat zijn motor ron
ken, ik kan hier het roet van
de ramen vegen . Er wordt
geen flikker aan gedaan;
je voelt je als bewoner niet
serieus genomen. " Buiten
spelen zit er voor haar zoons
niet in . "Je kunt elkaar a iet
eens verstaan."
De petitie kan hier worden
getekend: petities.nllpeti
tie/stop-verkeersriool-door
rotterdam-west.

