
'Bruggen niet veilig door achterstallig onderhoud' 
door W w t  Oppenheim 

HILLEGERSBERG-SCHIE- 
BROEK - Zijn de  bruggen 
in de  deelgemeente Hillegers- 
berg-Schiehroek veilig? Met 
het ineenstorten van de brug 
in Minneapolis in zijn ach- 
terhoofd maakt Joost Smits, 
oud-portefeuillehouder van 
de  deelgemeente, zich daar 
zorgen om. Hij zet vraagte- 
kens bij de  geruststellende 
reactie van Gemeentewerken 
daarop in de media, waarin 
de gemeente Rotterdam zegt 
dat alle bruggen goed worden 
gecontroleerd. Volgens hem 
geeft de  deelgemeente Hille- 
gersberg-Schiebroek zelf toe 
dat er sinds 2003 te  weinig 
onderhoudsinspanningen wor- 
den gedaan. 

Een goed voorbeeld van achterstal- 
lig onderhoud waren de Tivoli- 
en Dorpsstraathg (beide op de 
Siraatweg). In 2002 werd volgens 
Smits al door de verantwoordelijke 
portefeuillebouder aangegeven dat 
deze bniggen afgekeurd waren. De 
bmggen z& er zelfs zo slecht 
aan toe zijn. dat vrachtverkeer en 
uams er eigenlijk niet meer over- 
h m  konden. Tot verbazing van 
Smits w& de bruggen pas in 
juni 2006 gerepareerd. 

Er mag dus worden aangenomen 
dat deze (in ieder geval voorlop~g) 
gebrniksveilig zijn. Maar dat geldt 
volgens Joost Smits niet voor alle 
bmggen in Hillegersberg-Schie- 
broek. Want sinds haar begroting 
van îûû4 geeft de deelgemeente 
elk jaar aan dat haar onderhouds 
ins&ningen onvoldoende z$n om 
de veiligheid voor honderd procent 
te kwuiai gamideren. Met andere 
woorden: he4 gevaar van instonen 
is aanwezig. 
Vdgeos Smits speelt deze kwes- 
tie niet alleen in Hillegersberg- 
Schiebroek. "Onderhoud kost veel 

h tivdi-, de S b w h w g .  en de I reneb~g zijn vorig jaar grondig opgeknapt. Maar hoe zit het met de andere bruggen in de deelgemeente? 

geld en is niet 'sexy' voor politici. wel dat als de situatie te erg wordt, knapt': reageert een woordvoerder 
Zij geven daarom liever geld uit Rijkswaterstaat ingrijpt. maar is van Gemeentewerken. .. Eind 2002 
aan andere dingen." Toen Smits daar niet zeker van. En weet uit is inderdaadeen signaal afgegeven 
zelf pwtefeuillehouder was stelde ervaring dat technische deskundi- over de bruggen. Echter niet dat ze 
hij voor meer geld voor onder- gen te veel respect tonen voor de afgekeurd zijn. Wel is er gezegd 
houd en groen uit dat de bmggen de 
te trekken. Dit ZOU 'Maar brug en zijn f oorspronkelijke le- 
ten k w e  gaan van 

niet afge eurd' vensduur niet kun- 
de in diens ogen nen halen wegens 
kunstmatig gecre- de sterk toegenomen 
eerde extra welzijnsuitgaven. He- mensen die known moeten door- verkeersintensiteit. Als oolossine 
vig protest werd echter zijn deel. hakken. ..~olksverte~enwoordi~ers 

zwijgen, de media pikken het niet 
k i e n  het bovenstaande vindt de altijd op en de burgers weten het 
oud-portefeuillehouder het aan- niet. Best griezelig". stelt Smits. 
nemelijk dat in heel Nederland .,De Tivoli4 en de Straatwegbmg 
bmggen in slechte staat verkeren. zijn vorig j*r grondig aangepakt. 
terwijl er toch dagelijks verkeer Zowel het h g d e k  als de funde- 
over k e n  dendert. Hij verwacht ring en de kademuren zijn opge- 

kon verkeer zwaarder dan 40 toi 
verboden worden. zodat de le- 
vensduur verlengd wordt. Of de 
bruggen konden geschikt worden 
gemaakt voor intemieve belasting. 
Dat laatste is dus in 2006 gereali- 
seerd. ..Tussen 2W2 en 2006 werd 
er over de bruggen geen zwaar 

transport, waarvoor een aparte 
vergunning moet worden aange- 
vraagd, toegestaan. Er is dus nooit 
sprake geweest van afgekeurde, 
onveilige bruggen." 
..De deelgemeente is verantwoor- 
deiijk vwr het onderhoud van de 
bmggen': antwoordt een woord- 
voerder van de deelgemeente desge- 
vraagd. ..Maar wanneer de bmggen 
vervangen moeten worden, betaalt 
de stad de kosten." ..Daar hebben 
we als burgers natuurlijk weinig 
aan", is de reactie van Smits. ..Er is 
gr66t onderhoud en vervanging. En 
er is jaarlijks normaal onderhoud. 
Gebeurt 6én van beide vonnen van 
onderhoud onvoldoende. dan is het 
niet veilig." 

Maasstad, 22 augustus 2007 


