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Alle zorg in één pand

Vlaardingse Westwijk krijgt gezondheidscentrum
VLAARDINGEN | De Westwijk in Vlaardingen krijgt een

nieuw gezondheidscentrum. Onder andere drie huisartsen, een apotheek, een fysiotherapeut en wijkverpleegkundigen willen hun intrek nemen in de voormalige Dirk van den Broek aan de Van Baerlestraat.
SUZANNE EIJGENRAAM
Met de komst van dit gezondheidscentrum is straks een groot deel van
de eerstelijns zorg in het centrum
van de wijk gevestigd. ,,En daar
wonen de meeste van onze patiënten,’’ zegt huisarts Jan Christiaanse,
die bij het plan betrokken is.
Op dit moment is de gemeente
Vlaardingen nog eigendom van het
pand aan de Van Baerlestraat 153.
Die heeft het gebouw enige jaren geleden aangekocht, zodat de Dirk
van den Broek - die vroeger de Bas
van der Heijden heette - kon verhuizen naar een nieuw winkelplein aan
de Dr. Wiardi Beckmansingel.
De gemeente wil het pand nu
graag verkopen aan een investeerder, omdat de komst van een ge-

zondheidscentrum past binnen de
plannen die ze met dit gebied heeft.
,,We willen de detailhandel daar zoveel mogelijk weg hebben, om
plaats te maken voor dienstverlening,’’ zegt een woordvoerder. De investeerder zal het pand verbouwen
en de ruimtes vervolgens verhuren.
De verschillende gezondheidsinstellingen liggen nu nog verspreid in
de wijk en zijn allemaal op zoek
naar een nieuw onderkomen. Zo is
het huidige Gezondheidscentrum
Westwijk, waar Christiaanse met
twee collega’s in gevestigd is, dringend aan een opknapbeurt toe. De
apotheek zit in een tijdelijk pand en
de wijkverpleegkundigen werken
verspreid over de Westwijk. ,,Toen

zijn we bij elkaar gaan zitten en
samen op zoek gegaan,’’ zegt Christiaanse.

Voordelen

Het heeft volgens de huisarts grote
voordelen om de verschillende soorten zorg in één pand onder te brengen. ,,De lijnen zijn straks veel korter. Als ik bijvoorbeeld een patiënt

Het is makkelijker
overleggen als alle
zorg bij elkaar zit
huisarts Jan Christiaanse
op het spreekuur krijg die problemen heeft met zijn bewegingsapparaat, kan ik de fysiotherapeut direct
vragen of hij even meekijkt.’’ Ook
het overleg tussen huisarts en apo-

theker wordt eenvoudiger.
Verschillende diensten die nu al
in het Gezondheidscentrum Westwijk gevestigd zijn, zoals een prikpost van het Vlietland Ziekenhuis,
een diëtist en een lymfoedeemtherapeut, zullen eveneens meeverhuizen. Er wordt nog gesproken met de
Sociale Wijkteams.
De planning is dat het nieuwe gezondheidscentrum in het eerste
kwartaal van 2017 de deuren opent.
De verbouwing kan van start gaan
zodra de vereniging van eigenaren
van de bovenwoningen aan de Van
Baerlestraat en de gemeenteraad
met de plannen hebben ingestemd.
In het verleden stond ook al eens
een HOED (huisartsen onder één
dak) gepland in de Westwijk. Op de
plek van de voormalige Steco-garage
wilde de gemeente een nieuw complex bouwen met daarin onder andere een multifunctioneel centrum,
woningen, een supermarkt en een
HOED. Eind 2007 bleek dit ﬁnancieel niet haalbaar.

Havenliefhebberszittengoedin Delta Hotel
MICHAEL RAMAKER
VLAARDINGEN | Het Delta Hotel in
Vlaardingen stond het afgelopen
weekend volledig in het teken van
de haven. De drie broers van modelspoorbedrijf Montfrooij hielden
drie dagen lang de tentoonstelling
Beleef de Haven in de vergaderzalen
van het hotel aan de Nieuwe Waterweg. Bezoekers konden per Spido
een tocht door de haven maken en
op de markt snuffelen tussen boeken, ﬁlms en modelpakketten van
schepen en treinen.
,,Kijk nou toch,’’ roepen twee bezoekers verbaasd als de Tritonzaal
van het Delta Hotel betreden. Ze
staan meteen oog in oog met een
drie meter lange kopie van het containerschip Maersk Sealander. De
andere bezoekers moeten een stap
achteruit doen om het modelschip
volledig op de foto krijgen. De rest
van de zaal staat vol met stands met
modelbouwpakketten, boeken, barometers en andere spullen. En buiten het hotel staan mensen al te
wachten op een tocht met de Spido.

Logeren

,,Het gaat tot nu toe geweldig,’’ vertelt Leo Montfrooij enthousiast terwijl hij de modeltreintjes bedient.
Hij en zijn twee broers kwamen anderhalf jaar geleden op het idee voor
de tentoonstelling. ,,We logeren hier
vaak, en proberen dan altijd een
kamer op de hoek te krijgen die uitkijkt op de Waterweg. We willen
met deze tentoonstelling laten zien
aan bezoekers wat de haven allemaal te bieden heeft.’’
Montfrooij is blij met de volle

SCHIEDAM

Schiedam
nu ook op
vliegveld

De banners van S’DAM zijn al
een tijdje te zien in Schiedam
zelf, maar hangen nu ook bij The
Hague Rotterdam Airport. ,,Wij
willen als S’DAM graag zichtbaar
zijn bij de toegangspoorten tot
het gebied, daar hoort het vliegveld bij,’’ vertelt Annemieke Loef,
directeur van Stichting Promotie
Schiedam (SMS). ,,Daarnaast
gaan we ook in gesprek met ferrymaatschappij Stena Line om
daar ook banners te krijgen.’’
De nieuwe stadsstijl S’DAM
werd eind vorig jaar gepresenteerd. Loef en haar mensen hebben de eerste drie maanden van
het jaar gebruikt om met partners te spreken en hen te enthousiasmeren. ,,Dat is gelukt, want
we zijn al heel wat samenwerkingsverbanden aangegaan. Al
die partijen gaan S’DAM en dus
ook de Schiedamse kleuren geel
en zwart gebruiken in hun uitingen of er een link naar maken.
Irado bijvoorbeeld, laat binnenkort een auto in de stad rijden,
met gele en zwarte elementen.’’
Ook is SPS met ambassadeurs
in gesprek, bekende en minder
bekende Schiedammers, die hun
stad promoten. ,,De omslag van
Schiedam, ‘daar wil ik niet naartoe’, naar ‘is het overwegen
waard’, wordt zo langzaamaan
gemaakt.’’

HOEK VAN HOLLAND

Voorelk wat
wils inhotel
MIJNBadhuis

Z Even goed kijken: ja, elk detail klopt! FOTO FRED LIBOCHANT

zaal. ,,Het is leuk om onze uit de
hand gelopen hobby te laten zien.’’
Lachend: ,,Niet iedereen heeft een
schip van 3 meter op zijn zolder
staan. Maar het gaat mij vooral om
de reacties van de bezoekers. En die
zijn laaiend enthousiast. We krijgen
ook veel tips van echte havenlieden.
Het is altijd mooi om van hen meer
te leren over de haven.’’
Zo herkent gepensioneerd ingenieur transporttechniek Wim Huis in

’t Veld veel op de tentoonstelling.
,,Ik heb bijvoorbeeld ook kranen
zoals op het model gebouwd.’’ Hij is
samen met zijn vrouw en kleinkind
komen kijken. ,,Ik vind het echt geweldig. Het is voor jong en oud, en
ook voor mensen die niks met de
haven te maken hebben.’’

Camera

Ook John van Rhijn en Rinus
Noordhoek, beiden gewapend met

een camera, zijn onder de indruk.
De twee heren bekijken het model
van het ss Rotterdam. ,,Ik heb hem
nog in het echt zien binnenkomen
toen hij terugkwam vanuit het buitenland,’’ vertelt Noordhoek. ,,Het
ziet er allemaal erg netjes uit,’’ knikt
Van Rhijn. ,,We hebben net met mijn
kleindochter de boottocht gemaakt.
Het was echt geweldig. De hele tentoonstelling is erg mooi en interessant.’’

Een kamer voor zakenlui, een
voor mindervaliden en een suite.
Het nieuwe hotel MIJN Badhuis
aan de Hoekse Berghaven heeft
de passende kamer voor iedere
gast.
De nieuwe slaapgelegenheid
ligt direct achter restaurant
MIJN Torpedoloods en opent
woensdag 25 mei haar deuren.
,,We hebben in totaal tien kamers,
op vijf manieren ingericht. Zo
hebben we een soort ‘kantoorkamer’, met een eenpersoons bed en
een grote werktafel en een gezinskamer, dat zijn twee kamers die
je aan elkaar kunt koppelen,” zegt
trotse uitbater Linda Geers.
Ze liet het nieuwe hotel bouwen op het parkeerterrein van
haar restaurant MIJN Torpedoloods en gaf het precies hetzelfde
uiterlijk. ,,Dat wilde de gemeente
Rotterdam graag en ik moet zeggen, ze hadden gelijk, het ziet er
fantastisch uit. ”
Voor mensen die eerst even
binnen willen kijken wordt op 25
mei een open dag gehouden.

