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TWEE MINUTEN MET
STEPHAN LEEWIS

‘Alsof alle
EU-migranten
overlast geven’
Een foto van twee daklozen die een Rotterdamse wijkagent op Twitter deelt met
een boodschap over poepende en plassende EU-migranten, roept veel verontwaardiging op. GroenLinks vindt dat het
sociale media-beleid van de Rotterdamse
politie beter moet. Met meer compassie
en gevoel voor de complexe samenleving.
Fractievoorzitter a.i. Stephan Leewis vertelt waarom.
Wat is er mis met
het bericht van de
wijkagent?

,,Ik stoor mij vooral
aan de toon. Ik begrijp helemaal dat de
politie in een ingewikkelde wereld
functioneert. Maar
deze wijkagent zet nu
EU-migranten neer
alsof die per definitie
overlast veroorzaken,
omdat ze allemaal op
terrassen slapen of
dronken in een parkeergarage. Dat is
vernederend, zowel
voor wie op de foto
staan als voor ieder
ander in deze groep.
Terwijl we weten dat
zij worden uitgebuit.’’

OVERLAST STEEDS MEER ZEEVOGELS NESTELEN ZICH OP

Met de heli
Twee Feyenoordsupporters hebben kans om per
helikopter naar
het stadion te
vliegen voor de
eerste thuiswedstrijd in de competitie, op zondag
22 augustus
tegen Go Ahead
Eagles. Sponsor
EuroParcs houdt
hiervoor samen
met Feyenoord
een actie. De
kaartverkoop
voor deze wedstrijd begint komende dinsdag.

Geen water

▲ Stephan

Leewis.

Denk goed
na over
hoe je de
boodschap
brengt
—Stephan Leewis

Bij werkzaamheden aan de Jonker Fransstraat in
Rotterdam-Centrum is gisteren
een waterleiding
kapot getrokken.
In totaal zaten
380 huishoudens
tijdelijk zonder
water. Evides
plaatste een tijdelijke watertap. De
reparatie duurde
tot aan het eind
van de middag,
rond 16.00 uur
had iedereen
weer water.

Maar de agent treft
dit elke dag weer aan en is het zat.

,,Ik snap de emotie. Het is ook goed dat wij
kunnen meekijken met wat de politie ziet
en meemaakt. Maar denk dan wel goed na
over hoe. Het vergt vaardigheid om een
boodschap goed te brengen.’’
De foto laat exact zien in welke moeilijke
omstandigheden deze daklozen leven.

Overvallers

,,Toch vraag ik mij af of die foto zo nodig is.
De agent heeft de gezichten wel onherkenbaar gemaakt. Dat gebeurde ook in andere
situaties, bijvoorbeeld van tieners die waren
gearresteerd, waarbij mensen iemand toch
herkennen.’’

Een 36-jarige
man uit Den Haag
en een 32-jarige
man uit Rijswijk
zijn aangehouden
voor een woningoverval op 10 april
op de Albert
Schweitzerplaats
in Rotterdam-Ommoord. Bij de
overval raakte
een 34-jarige man
lichtgewond.
De mannen hadden het slachtoffer vastgebonden
en zijn huis overhoop gehaald.

De agent schrijft dat hij de dronken slapers heeft verwezen naar de hulpverlening. Is die hulp eigenlijk wel op orde?

,,GroenLinks heeft eerder al gevraagd om
opvang voor deze groep, die nu niet terecht
kan in de nachtopvang. Of alleen als ze willen meewerken aan terugkeer naar hun geboorteland. De politie is er ook om de orde
te herstellen en niet om hulp te bieden. Ik
begrijp dat de politie daarom ’s ochtends een
ronde maakt langs de terrassen. Hopelijk
gaat de hulpverlening dan mee.’’
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Meeuwenpoep
Rotterdammer Arjen de Groot moet de
meeuwenpoep soms van zijn poes Catoen wassen.
Zijn buren in Schiebroek klagen vooral over een
verstoorde nachtrust door de krijsende zeevogels.
Steeds meer meeuwen kiezen Rotterdamse daken
als hun thuis.
Adrianne de Koning
Rotterdam

De Groot (48) weet nog goed hoe
een buurman, een vogelliefhebber,
een paar jaar geleden bezorgd zag
dat er een meeuw een nest had gemaakt op een van de platte daken in
de buurt. ,,Wij haalden onze schouders op. Hadden geen idee wat ons
te wachten stond.’’
Tot de bewoners ontdekten dat
meeuwen slechts hazenslaapjes
doen. Waar mensen gemiddeld
acht uur per nacht slapen, is de
meeuw de hele nacht in de weer.
Niet in stilte, maar met veel kabaal.
Dus ook ’s nachts. De zeevogel
maakt eerst een nest, broedt daarna
de eieren uit en geeft vervolgens de
kleine meeuwtjes te eten. Zeker
dan, en als de kleintjes uitvliegen,
is er sprake van veel geroep over en
weer.

Wakker liggen
Rotterdammer De Groot slaapt hier
zelf doorheen. Maar veel buren liggen wakker door het gekrijs van de
vogels, die ook nog eens poepen en
schijnaanvallen uitvoeren. ,,Ik vrees
dat wij een paar jaar geleden de
twijfelachtige primeur hadden om
als eersten te klagen in Rotterdam
over de overlast door broedende
meeuwen. Mijn poes Catoen is op
zich niet erg onder de indruk, net
als ik. Ook niet van de schijnaanvallen, waarbij de meeuwen net over
het hoofd van de volwassenen,
kleine kinderen en huisdieren
scheren. Maar soms poepen ze net
bovenop haar. Het zijn echte
scherpschutters. Ook mijn terras
zit er onder.’’

voor de
redactie
Mail naar
rd.redactie@ad.nl

Patatmeeuwen
Bewoners klagen ook over vervuiling door poep én zwerfafval als
meeuwen erin zijn geslaagd afvalzakken open te pikken. Of afval uit
een
prullenbak
hebben
gehaald. Een enkele keer zijn er dus
ook klachten over schijnaanvallen
en het pikken van voedsel. ,,Maar de
patatmeeuwen die overdag naar de
stad komen en soms zelfs uit de zak

▶ Arjen de
Groot en zijn
poes Catoen
hebben vooral
last van de
poep. FOTO FRANK
DE ROO

Patatmeeuwen
hoeven
niet
dezelfde
te zijn als
de broedmeeuwen
—Grietje
Maters

in de hand een patatje stelen, hoeven niet dezelfde te zijn als de
broedmeeuwen. Die kunnen ook
nog steeds van het centrum van
Rotterdam naar de zee vliegen om
te fourageren’’, aldus Maters.
Tientallen nesten van voornamelijk kleine mantelmeeuwen zijn er
ondertussen op de stadse daken, zo
schat de gemeente in. Nee, dat zijn
geen grote aantallen, maar het zijn
er wel steeds meer. Hoe dat komt?
,,Misschien omdat bedrijven in de

Olympisch Rotterdam op 74 medailles
De 27 regiosporters die op de
Olympische Spelen in Tokio actief waren, haalden daar vijf medailles: één keer goud, twee
keer zilver en twee keer brons.
Dat brengt het olympische totaal voor Rotterdam op 74 plakken.
Gert Onnink

Tips

De bewoners van de Moltzerhof
in Rotterdam-Schriebroek trokken
dan misschien als eersten aan de
bel, maar zij zijn zeker niet de laatsten. Waar meeuwen vroeger alleen
in de natuur broedden, ver van
mensen, kiezen ze steeds vaker
voor platte (grind)daken in de stad.
Vooral in Schiebroek en het Rotterdamse centrum is het raak.
De gemeente brengt de overlast
die hierdoor ontstaat in kaart. Verleden jaar in Schiebroek, dit jaar in
het Rotterdamse centrum. Het
doel: de overlast van de broedende
zeevogels verminderen. Maar dat is
lastig. De meeuw is een beschermde vogelsoort, dus veel acties mogen alleen met toestemming van de provincie worden uitgevoerd. En die toestemming is er
nog niet.
De uitkomst van het onderzoek
van verleden jaar is duidelijk: de geluidsoverlast is het grootste probleem. Die leidt tot slapeloosheid
en daardoor overdag tot concentratieproblemen. ,,Meeuwen zijn heel
beschermend en heel communicatief. Daarom het geschreeuw. Zeker
ook als er kleintjes zijn’’, vertelt
Grietje Maters van de gemeente
Rotterdam.

Rotterdam

Cultuurhistoricus Jan de Bas
schreef vorig jaar het boek Rotterdamse Plakken, over de prestaties
op de Olympische Spelen sinds
1908. Bij de afgelopen Spelen had
hij speciale aandacht voor Pirmin
Blaak en Nouchka Fontijn.
Blaak, doelman van de hockeymannen, was in 2012 in Londen

tweede reservekeeper. ,,Nederland
won zilver, maar Blaak kreeg geen
medaille. Dat zat hem zeer dwars’’,
zegt De Bas. Door de uitschakeling
van de Oranjehockeyers in de
kwartfinales bleef Blaak ook nu
zonder eremetaal.
De
Schiedamse
boksster
Nouchka Fontijn nam in Tokio afscheid met brons. ,,Hoewel publiek
en pers daar anders over dachten.
Dat kan gebeuren met jurysporten’’, stelt De Bas. Hij merkt op dat
van de ‘routiniers’ Fontijn tenminste nog met een plak naar huis ging,
daar waar Henk Grol, Epke Zonderland, Ranomi Kromowidjojo en
Dafne Schippers in Japan met lege
handen stonden.
Rotterdam haalde in Tokio één
keer goud: de Rotterdamse hockey-

ster Pien Sanders won bij de vrouwen. Zilver was er voor het atletiekduo Liemarvin Bonevacia en
Ramsey Angela, die bij de 4x400
meter tweede werden. Roeister
Marieke Keijser pakte net als Fontijn brons. Met deze vijf erbij staat
Rotterdam nu op 74 olympische
medailles. ,,Met vijf plakken deden
we het redelijk. In 2016 waren het er
maar drie’’, weet De Bas.
De Rotterdamse top 3 aller tijden
blijft onveranderd. Lijstaanvoerder
is oud-wielrenster Leontien van
Moorsel, die vier keer goud won.
Zwemster Rie Mastenbroek volgt
met driemaal goud en op plek drie
staat schaatser Kees Verkerk
(Schaatsvereniging Rotterdam)
met één keer goud en drie keer zilver.

