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POLITIE ZOEKT
OVERVALLER

OP DE PLANKEN
IN DE STOEP

Vrouw neergeslagen met
knuppel en beroofd. politie
zoekt dader(s)
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KLIK & WIN ACTIE

Win vier
heerlijke dagen
langs de Moezel

»3

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Plus ongeval in tunnel en brug open in spits

Werk aan
brug én metro
De gedeeltelijke afsluiting van de Hartelbrug zorgt
voor veel overlast. Neem het OV is het devies. Maar
ook hier zorgen werkzaamheden aan het spoor bij
Spijkenisse-Centrum voor vertragingen.
Door Ingmar van den Berg

SPIJKENISSE - Sinds afgelopen weekend wordt er de
klok rond gewerkt aan de
Hartelbrug. Om het verkeer
in goede banen te leiden en
de overlast te verminderen,
is een serie maatregelen genomen. Zo zijn buslijnen 105
en 115 gratis en zijn er gratis pendelbussen. is tussen
14.00-20.00 uur de Hartel-

EXTRA REISTIJD LIEP
OP TOT MEER DAN
EEN UUR
brug voor uitgaand verkeer
afgesloten. Op de overige
tijden is er één rijstrook per
richting beschikbaar. Verkeersregelaars moeten voor
een betere doorstroming
zorgen.
De eerste dagen afsluiting

zorgden voor veel vertraging. Automobilisten die
de stad in of uit wilden
rijden, hadden vooral
in de spits geduld nodig.
Afhankelijk van plaats en
bestemming liep de extra
reistijd op tot meer dan een
uur.
De extra drukte in de maandagmiddagspits kwam volgens de provincie door een
opeenstapeling van factoren. “Er was een ongeluk in
de Botlektunnel waardoor
een rijstrook moest worden
afgesloten”, vertelt woordvoerder Gerard Hofstede.
Hiernaast ging de Spijkenisserbrug tot tweemaal toe
open in de spits. Het niet
heffen van de brug is geen
optie omdat scheepvaartverkeer voorrang heeft.
Meer op pagina 12

Fietsers zwaargewond
Op de kruising van de Landmeter met de Dijkgraaf is
maandagavond een ﬁetser zwaar gewond geraakt na een
aanrijding met een automobilist. Een 14-jarige Geervlieter
raakte woensdag gewond aan zijn hoofd bij een botsing met
een andere ﬁetser op de Groene Kruisweg. Foto: R. Veerman

STOFFENMARKT

HELLEVOETSLUIS
VRIJDAG 11 OKTOBER

WC STRUYTSE HOECK WOORDBOUWERPLEIN

Meezingen met zeemansliederen
tijdens Shanty Festival
In het centrum van Spijkenisse klonken afgelopen zaterdag stoere zeemansliederen door de straten. Zo’n tien koren uit
Spijkenisse en omliggende gemeenten traden op tijdens het Shanty Festival Spijkenisse. Het was voor de zevende keer dat het
werd georganiseerd. Naast de liefhebbers van zeemansliederen, genoten de kinderen van de piraten die in het Spijkenisser
centrum rond liepen.
Foto: Ropa Photo.

Struijk enige
kandidaat

Verdachte moord meldt zich

Overlast door
werk op A15

- Raadslid
Wouter Struijk is de enige
kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA bij
de verkiezingen voor de gemeenteraad van Nissewaard.
Zonder
tegenkandidaten
kan de geplande ledenraadpleging over het lijsttrekkerschap niet doorgaan. Aangezien Struijk voldoet aan het
profiel en dik twee keer zoveel handtekeningen heeft
verzamelen dan de vereiste
50, wordt hij voorgedragen
als lijsttrekker.

SPIJKENISSE - Een 30-jarige

REGIO - Vanaf maandag 14 oktober moeten weggebruikers
op de A15 tijdig kiezen voor
richting Charlois/Rhoon en
Heijplaat/Waalhaven.
Tot eind 2015 werkt Rijkswaterstaat aan het verbeteren van de doorstroming
op de A15. Vanaf zondag
13 oktober rijdt het verkeer
vanaf knooppunt Vaanplein voor het eerst op een
nieuwe hoofdrijbaan richting Maasvlakte/Europoort
en parallelrijbaan richting
Charlois/Rhoon (afrit 19) en
Heijplaat/Waalhaven (afrit
18).
De scheiding van doorgaand
verkeer en bestemmingsverkeer via een hoofdrijbaan
en parallelbaan leidt tot een
betere doorstroming op de
A15 door minder in- en uitvoegen. Hiervoor vinden in
het weekend van vrijdag 11
tot en met zondag 13 oktober
in de nacht diverse voorbereidende werkzaamheden
en afsluitingen plaats.
Weggebruikers moeten ’s
avonds laat en ’s nachts rekening houden met een langere reistijd, extra drukte en
omleidingsroutes.

NISSEWAARD

verdachte uit Spijkenisse
meldde zich donderdagavond 3 oktober bij de politie
omdat hij werd gezocht als
verdachte van de dodelijke
schietpartij aan de Noordakker in Spijkenisse op 3 augustus. Zaterdag 3 augustus
werd op een parkeerplaats
op de Noordakker in Spijkenisse een 40-jarige man uit
Spijkenisse neergeschoten.
Hulpverleners waren snel
ter plaatse, maar hun ingrijpen mocht niet meer baten.

Om 19.40 uur overleed het
slachtoffer aan zijn verwondingen. Een rechercheteam
van twintig mensen startte
een onderzoek. Al snel werd
de identiteit van de vermoedelijke schutter bekend,
zowel hij als het slachtoffer
waren eerder betrokken bij
een schietpartij bij café El
Hombe. Donderdag 15 augustus werd de verdachte op
de Nationale Opsporingslijst
geplaatst. Zijn foto en naam
verschenen daardoor in diverse media.

Oude Maas
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PANNENKOEKEN
Pannenkoekenhuis

TOT 30 APRIL

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht
0180 - 617 576
www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

9:30 - 16:30

Welkom

EIGEN STIJL IN STOF

het hele jaar, 7 dagen in de week

van 12.00 uur tot 17.00

uur

De nieuwste
aanbiedingen
staan al voor u klaar
op lekkerdoen.nl

Rozemarijndonk 33

Lees verder op www.debotlek.nl
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