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Blij met nieuwe strandhoreca
Hoek van Holland investeert 408.750 euro in vier paviljoens
■ vervolg van dichtbij 3

HOEK VAN HOLLAND

H

et dagelijks bestuur van de
deelgemeente Hoek van Holland is zeer ingenomen met
de investering in de strandhoreca. Het acht die impuls zeer de
moeite waard voor het dorp.
Voorzitter Paddy Roomer is er trots
op dat er meer werkgelegenheid in
het dorp ontstaat; bij topdrukte
voor tachtig personen. Ook wordt

verwacht dat de nieuwe horeca aan
het noordelijke stukje van de Zeekant een extra impuls geeft in aanblik en meer bezoekers zal trekken.
De door het bestuur als ‘aanstootgevend’ bestempelde, meestal leegstaande gelegenheden tussen de zaken Noorderpier en Royaal maken
plaats voor vier nieuwe strandtenten. Een investeerder krijgt daarvoor financiële steun van Rotterdam en de deelgemeente. Die dragen gezamenlijk 545.000 euro bij
aan het project, dat in totaal twee
miljoen euro kost.

De Hoekse deelraad is akkoord gegaan met de bijdrage uit de badplaats zelf: 408.750 euro. Dit bedrag
wordt in tien jaar verrekend met
Rotterdam. De stad schiet via het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam de
545.500 euro in 2009 in één keer
voor. Volgend jaar kost dat Hoek
van Holland 57.225 euro. Het wordt
terugbetaald met vier procent rente.
Oppositiepartij CDA plaatste
vraagtekens bij het voorstel voor de
investering, die zich volgens het dagelijks bestuur in hooguit enkele jaren terugverdient. Leen van der

Houwen kaartte de mogelijkheid
aan een beroep te doen op ‘gratis
geld’; een speciaal potje van het Rotterdamse vastgoedbedrijf, waarmee
twee verloederde plekken in elke
deelgemeente kunnen worden aangepakt. Zijn voorstel haalde het
niet, omdat snelheid is geboden bij
de bouw van de nieuwe zaken. In februari moet de aanleg beginnen.
Wil Portengen (ook CDA) is tegen de
financiële constructie. Zij vindt het
oneerlijk dat de investering overheidssteun krijgt. Uiteindelijk stemden drie van de vijf CDA-leden voor.
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Veerdienst
haalt bakzeil
De tariefsverhoging van de
veerpont tussen Maassluis en
Rozenburg mag in januari niet
hoger zijn dan hooguit 4,71
procent. Plannen van Connexxion om de overvaart bijna
tien procent duurder te maken
zijn door de beide oevergemeenten geblokkeerd. Rozenburg en
Maassluis betrokken de provincie in hun protest, waarna Connexxion overstag ging. ,,Rozenburg wil liever helemaal geen
tariefstijging,’’ zegt wethouder
Van der Meer. ,,De dienstverlening was het afgelopen jaar ver
onder de maat, dat rechtvaardigt geen prijsstijging.’’ Connexxion nam deze zomer langdurig een van beide ponten uit de
vaart voor groot onderhoud.

VLAARDINGEN

21 maal door rood
licht bij het spoor
Bij een controle gistermiddag bij
vier spoorwegovergangen in
Vlaardingen – bij de Oost-en
Westhavenkade, Van Beethovensingel en de Marathonweg – zijn
21 bonnen uitgeschreven voor
het negeren van het rode licht.
Voor dertien automoblisten
komt de verkeersovertreding op
een boete van 150 euro te staan.
De acht bekeurde fietsers en
voetgangers moeten respectievelijk 60 en 45 euro ophoesten.
Een woordvoerder van ProRail
zegt verbijsterd te zijn over het
hoge aantal bekeuringen. ,,Het
was niet druk en bovendien
waren politie en onze opsporingsbeambten duidelijk zichtbaar aanwezig.’’ ProRail zal
meer controles houden.

Orsolya Kirkósa zingt In questa reggia. Haar man John van Leeuwen begeleidt haar op de piano in de studio van hun woning. FOTO FRED LIBOCHANT

SCHIEDAM

Operazangeres naar concours in Italië

Raadslid Ulusoy
ontvangt bul

TATIANA WATERINK
MAASSLUIS

Begin januari staat Orsolya Kirkósa
in Verona. De in Maassluis wonende operazangeres heeft zich gekwalificeerd voor de internationale zangwedstrijd ‘Turandot’. Die wordt van
9 tot 12 januari gehouden in het Italiaanse Verona.
De van origine Hongaars-Roemeense moest voor een auditie naar
de opera in Krefeld. Daar hoefde ze
maar één aria te zingen en ze was
door. Kirkósa gaat voor de hoofdrol
van ‘Turandot’ de opera van Puccini

in drie bedrijven. Turandot is de Chinese prinses, vertolkt door een sopraan. ,,De rol is kort, zo’n 25 minuten. Maar het is alsof je drie uur
zingt,’’ beschrijft Orsolya de moeilijkheidsgraad van de rol. ,,Je moet
met veel passie zingen.’’ Boven het
koor en het orkest uit.
De rol van Turandot is er eigenlijk
één voor zangeressen van boven de
veertig jaar, vertelt ze. ,,Maar bij
deze wedstrijd was 35 jaar de leeftijdsgrens. Dat is bijzonder.’’
Orsolya denkt dat de internationale wedstrijd voor haar een goede
start is. Voordat ze anderhalf jaar ge-

leden naar Nederland kwam, zong
de 34-jarige aan de opera in Boedapest in Hongarije. ,,Hier is het moeilijk om als operazangeres aan de
slag te kunnen.’’
Opgeleid is ze aan het conservatorium in Cluj (Roemenië). Haar grootouders en ouders hadden veel klassieke platen. Ze gingen vaak naar de
opera. En toen Orsolya klein was
‘moest’ ze mee. Bovendien blijft,
met een tante die operazangeres is,
operabezoek natuurlijk niet uit. De
hele familie is muzikaal. ,,In het
communisme kon je ook naar weinig andere plekken dan het theater,

de opera of de kerk,’’ vertelt Orsolya.
Met zoveel muziek in de familie is
het niet verwonderlijk dat zij haar
man John van Leeuwen bij een concert heeft ontmoet in Tsjechië. ,,Zij
had een titelrol,’’ zegt Van Leeuwen,
die in een koor zat. De vonk is snel
overgeslagen. ,,Ik ben als koorlid er
met de soliste vandoor gegaan,’’ zegt
hij glunderend.
Nu woont het muzikale paar in
Maassluis. Op de begane grond van
hun woning is een studio met een
piano. Daar kan de zangeres naar
hartelust repeteren voor het concours in januari.

Inbraakgolf in delen van Schiedam en Vlaardingen
SCHIEDAM/VLAARDINGEN

Het is de laatste tijd flink raak waar
het woninginbraken in Schiedam
en Vlaardingen betreft. Volgens de
politie slaan inbrekers vooral toe in
de middag en vooravond. Een inventarisatie heeft inmiddels uitgewezen dat het voornamelijk gaat om de
wijken Nieuwland, Zuid-Oost Schie-

dam en de Babberspolder/Ambacht.
Het is nog onduidelijk waarom
het inbrekersgilde juist ’s middags
en aan het begin van de avond zijn
slag slaat. De politie doet een beroep
op mensen die iets verdachts zien,
zoals bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen die onbekend

voor komen. ,,Zie u mensen in de omgeving die er niet thuis horen, geef
deze dan extra aandacht,’’ luidt het
advies van de politie. ,,En bel bij verdachte situaties direct 112.’’
Daarnaast heeft de politie nog
wat tips om inbraken te voorkomen
of om het de inbrekers moeilijker te
maken. Zo is het niet verstandig om

sleutels een de binnenkant van de
deur te laten zitten, is een goede verlichting buiten aan te raden en is het
niet zo verstandig om ladders of ander klimmateriaal in de tuin rond te
laten slingeren. ,,En als het donker
is en u van huis bent, laat dan net zoveel licht branden als normaal,’’ zo
adviseert de politie.

Het CDA-raadslid Ulusoy heeft
zijn doctoraal bedrijfskunde aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) behaald. Hij mocht
tijdens de laatste raadsvergadering de felicitaties van zijn collega-raadsleden in ontvangst
nemen. Onlangs ging
PvdA-raadslid Sebastiaan van
der Vliet hem voor in de diploma’s. Het jongste raadslid in
Schiedam kreeg een bachelor in
economie aan de EUR.

HOEK VAN HOLLAND

Automobilist rijdt
met slok te veel
De politie heeft donderdagavond tijdens een korte alcoholcontrole aan de Dirk van Den
Burgweg in Hoek van Holland
25 auto’s gecontroleerd. Hiervan
werd één automobilist aangehouden die te veel alcohol had
gedronken. Er is proces-verbaal
tegen hem opgemaakt en het
rijbewijs van de man is ingenomen.

