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ct. Dan krijg je
Een ruime meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad is verbolgen over het
sch een stijging voornemen van het stadsbestuur de lang bediscussieerde ondertunneling van de's
il mensen dat in Gravendijkwal op de lange baan te schuiven. Da! bIeek gisteren tijdens de algemene
werkt", aldus de beschouwingen in de raad.
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PvdA, Leefbaar Rotterdam, Groen
Volgens Leefbaar Rotterdam zijn de
II Rotterdamse
:ijken steeg tus Links en de SP vinden dat de overkapping plannen voor de 's-GravendijkwaI een
)10 van 148 naar moet worden uitgevoerd. De gemeente stuk minder duur dan het stadsbestuur nu
.ekers deden het raad heeft zich eerder unaniem uitgespro laat zien.
lan, van 74 naar ken voor de plannen om de
COS. Voor het drukke tunneltraverse te
n dat in de prak overkappen en heeft dat in een
geldt hetzeIfde motie vastgelegd. Door de tra
artsen: dat steeg verse dieht te maken, krijgen
omwonenden minder last van
IlOerder vC\n het uitlaatgassen en autogeluiden.
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,othekers in ons maakte vorige week echter be
V"erigens tot een kend de plannen in de ijskast
:erke stijging van te zetten omdat er geen geld
otheken in Rot- voor is. Ondertunneling zou
zo'n 300 miljoen euro kosten.
"We hebben hier jarenlang
IS zijn dat er drie:
e, en een polikli over gediscussieerd en u zet er
lIaasstad Zieken simpelweg een streep door. U
: is er sprake van laat een stinkende goot be
m, omdat een staan", wierp SP-fractievoor
ken van rechts zitter Leo de Kleijn het college
voor de voeten.
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rugsrunners in Rotterdam is in de val gelopen die
opgezet met een speciale lokauto.
[~rd ingezet op de Stationssingel en het Weena. De
,veil ~ter: ~ar het vo~rtu.ig ~~ ga,;en.aaE 'v.:at spul
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Tv in brand

• Met eell kleine ceremonie is gistermorgen een
gedenksteen geplaatst op het graf van de Rotter
damse onderduiker Pieter Hoppen op het ereveld
in Loenen. Zijn nicht Yvonne legde een bos bloe
men bij de steen van haar oom. Het stoffelijk over
schot vall Happen, die op 19-jarige leeftijd onte
recht door het verzet als verrader werd aangezien
en gefusilleerd. was eell dag eerder herbegraven.
Het stoffelijk overschot van de Rotterdammer, die
werkte als ambtellaar bij de gemeente, werd in juti
vorig jaar gevondell ill een weiland in Staphorsf.
Oat gebeurde OJ) ""'J;' ,JIg van een oud-verzets
strijder.
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HELLEVOETSLUIS,
vrijdag
Een spontaan in brand
gevlogen televisie was er
gistermorgen de oorzaak
van dat ongeveer 25 be
woners van een woon- en
zorgcentrum aan de
Leemgaarde in Helle
voetsluis tijdeIijk moes
ten worden geevacueerd.
Een echtpaar van 86 en
87 jaar keek naar het toe
stel toen het ontvlamde,
waarna een enorme rook
ontwikkeling ontstond.
De brandweer had de si
tuatie gauw onder contro
Ie, zodat de bewoners
even later weer naar hun
onderkomens konden te
rugkeren.
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