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Rotterdam Dichtbij
SportDichtbij
Barendrecht:
nog drie punten
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REDACTIE STAD
010 4004 340
rd.stad@ad.nl
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Architectuurjaar voor het
grote publiek van start
Veertig gebouwen met
verhalen kleuren paars
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Nieuwe Binnenweg 190
www.buningh.nl

Kies Rotterdams mooiste
in gebouwenverkiezing

Zelfcontrole bij
beruchte halte
ROTTERDAM

Bij de tramhalte aan de Larikslaan
is een stuk rustiger geworden sinds
jongeren er zelf de wacht houden.
Gehuld in oranje hesjes zorgen
leerlingen van het Noordrandcollege ervoor dat overlast uitblijft. Het
gaat om tweede- en derdeklas
vmbo’ers die onruststokers aanspreken op hun gedrag.
In de omgeving van de school en
rond de halte hebben zich incidenten voorgedaan, zoveel dat de halte
berucht was onder RET-personeel.

Witte
Huis
wordt
paars

CENTRUM

Maastunnel wel open
De afsluitingen in het weekeinde
van de Maastunnel in april die
eerder werden aangekondigd, zijn
niet meer nodig. In plaats daarvan
volstaan zes extra nachtafsluitingen op doordeweekse dagen om de
verdere werkzaamheden aan de
vluchtdeuren uit te voeren. Verkeer
wordt omgeleid de Erasmusbrug.

SCHIEBROEK

Groene Duim bij flats
Drie hoektuinen tussen de flats aan
de Donkersingel worden donderdag geopend. Wethouder Lucas
Bolsius verricht om 13.00 uur een
officiële handeling. De tuinen zijn
deel van het project Groene Duimen dat plannen steunt om de
buurt op te fleuren. Het feest barst
om 12.30 uur los in een feesttent.
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CORRECTOR M/V
Heb jij een gezonde opsessie voor de Nederlnadse taal? En hebben
groene en witte boekjes, grammatica- en spellinsregels geen geheimen
voor jouw? Kom dan werken bij het ambitieuste actiemarketingbureau
van Rotterdam. Solliciteer snelen foutloos via www.vdmreklame.nl.

Zie ook rubriek: Rotterdam ten Top
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