
Hoewel het aantal fietsendief-
stallen rondom de stations in
Maassluis het afgelopen jaar is
verdubbeld, ziet het stadsbe-
stuur niets in het plaatsen van
permanente camera’s rondom
de stations. Volgens de PvdA
een gemiste kans.

Sandra Don
Maassluis

Voor Sjoerd Kuiper, fractievoor-
zitter van de PvdA is het klip en
klaar: ,,Het schriftelijke beeld van
het college bevestigt hetgeen wij
in de stad ophalen.’’ 
Daarmee doelt het raadslid op
de fietsendiefstalcijfers rondom
de stations in Maassluis. Die zijn
het afgelopen jaar verdubbeld. Bij
station Maassluis-West werd er in
2016 44 keer een tweewieler ont-
vreemd. In 2015 was het ‘slechts’
28 keer raak. Ook station Maas-
sluis Centrum laat een flinke toe-
name zien: van 22 naar 40. 
De PvdA pleitte eerder al voor
permanent cameratoezicht
rondom de stations. Nu de Hoekse
Lijn de komende maanden wordt
omgebouwd tot light rail en de
RET op alle stations camera’s
plaatst, is volgens de partij nu hét
ideale moment om daar op in te
springen. 
,,We hebben het hier over pro-

fessionals die met busjes aan ko-
men rijden en een lading fietsen
naar binnen gooien’’, weet Kuiper.
,,Als dit door een camera geregis-
treerd zou worden, heb je veel
meer informatie om de daders te
kunnen pakken.’’ Volgens de
PvdA-voorman heeft cameratoe-
zicht zijn kracht in andere delen
van de stad, zoals het centrum, al
bewezen. ,,Wij zijn echt niet van
mening dat er op elke straathoek
waar wel eens iets voorvalt een ca-
mera moet staan, maar de stations
zijn een hotspot. Bovendien geeft
het mensen een veiliger gevoel.’’
Volgens het college is perma-
nente camerabewaking niet mo-
gelijk. Het is een laatste redmiddel
dat pas wordt ingezet als alle an-
dere maatregelen niets hebben
uitgehaald en er sprake is van ver-
storing van de openbare orde. Tij-
delijk cameratoezicht is wel een
optie, als er sprake is van een acute
situatie. Zo is de mobiele camera
onlangs voor drie weken geplaatst
bij Maassluis-West.
Overigens nam ook het aantal
vernielingen toe: van 2 in 2015
naar 5 in 2017. Hoeveel schade er is
aangericht, is niet bekend. Er is
geen aangifte gedaan. Opvallend
is wel dat het afgelopen jaar het
aantal fietsdiefstallen en vernie-
lingen gemeentebreed juist af-
nam. 

Fietsendiefstal neemt
toe, maar geen camera

De Walvisch heropent in oktober
Geld voor verbouwing is binnen, museummolen en -winkel samengevoegd
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Schiedam

Het enthousiasme spat ervanaf bij
Marjolein Beumer (directeur Jene-
vermuseum) en Hugo Boogaard (di-
recteur stichting De Schiedamse Mo-
lens). Ze hebben van hun beide be-
sturen ‘een go’, zoals dat heet. Na
maanden van voorbereiding kunnen
zij nu van start met het project ‘Wal-
visch’, waarbij museummolen en -
winkel worden samengevoegd. In
juni begint de verbouwing, de ope-
ning is gepland op 14 oktober. 
Het Schiedamse HP Architecten,
ook verantwoordelijk voor de ver-
bouwing van de Waag waar nu het
i-punt is gevestigd, heeft het ont-
werp al af. ,,We vullen het plan nu
verder op details in’’, vertelt Beu-
mer.’’
Zeker is dat in de nieuwe Walvisch,
die in 1999 nog grondig is verbouwd,
de tussenwandjes eruit gaan. ,,We
gaan voor een klassieke inrichting’’,
legt Boogaard uit. ,,Rechte steektrap-

pen in plaats van wentel- of draai-
trappen. Je gaat straks op een natuur-
lijke manier de hele molen door.’’
,,We creëren meer ruimte, zodat je
overal het molengevoel kunt erva-
ren’’, vult Beumer aan. ,,Je komt bin-
nen in de winkel, loopt dan door naar
het museum en de panorama, die de
geschiedenis van de molens in bewe-
gend beeld vertelt dat ook nog eens
360 graden draait, om uiteindelijk in

het vertrek van de molenaar te ko-
men. Daar waar het echte werk
plaatsvindt. Het wordt een logisch
geheel, een logisch verhaal.’’
Een molen die écht een attractie
moet worden. Waar de huidige mu-
seummolen De Palmboom niet in de
loop lag, geldt dat voor De Walvisch
juist wel. Naast de molen is een
nieuwe parkeerplaats aangelegd, bo-
vendien komt aan de Lange Haven

� In molen De
Walvisch komen
museummolen en
-winkel samen.
Het werk van de
molenaar wordt
er in beeld ge-
bracht. 
ARTIST IMPRESSIONS

JENEVERMUSEUM

Het Jenevermuseum
en Stichting
Schiedamse Molens
hebben een ‘go’. Dat
betekent dat in juni de
verbouwing van molen
De Walvisch kan starten.

een opstapplaats voor de fluisterboot.
,,Je kunt een bezoek aan het Stedelijk
Museum en het Jenevermuseum
makkelijker combineren en loopt
vanaf de Walvisch zo de stad in.’’
Ook de buitenzijde van De Wal-
visch wordt onder handen genomen.
Boogaard: ,,De buitenkant wordt ge-
schilderd en we hebben subsidie
aangevraagd voor de renovatie van
het metselwerk, zodat de molen
straks weer voor twintig jaar tip top
in orde is.’’
Molen de Drie Koornbloemen zal
tijdens de verbouwing als tijdelijke
winkel fungeren. 
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� Een doorsnede van de nieuwe
museummolen De Walvisch.


