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Kunstmatig eiland en resort in het Comomeer
Storm over het idee van de burgemeester van Varenna.
Protesten van de milieuorganisaties
De burgemeester van Varenna, Carlo Molteni, stelt voor om bij de baai van Olivedo1 een
kunstmatig eiland voor de kust op te spuiten analoog aan wat er bij Dubai gebeurt. Dit eiland
van 18600 m2 zou een geweldige toeristische trekpleister moeten worden2. Er zou een hotel
met 120 kamers, een twee verdiepingen tellende parkeerplaats voor 120 auto’s en winkels met
een luxe assortiment moeten komen. Verder moeten er 100 aanlegplaatsen voor schepen
komen, een plein en een voetpad langs de oevers , plus natuurlijk een steiger voor de
autopont.
Toen het bericht naar buiten kwam stak er onmiddellijk een storm van verontwaardiging op
en beklommen de milieugroepen de barricaden. De afdeling Lecco van de landelijke
milieubeweging FAI heeft direct protest aangetekend en heeft binnen enkele uren een
protestbrief gestuurd aan de president van de republiek, Giorgio Napolitano, aan de minister
voor milieuzaken en de gouverneur van Lombardije. Men maakt zich niet alleen zorg over de
aantasting van de kust en het milieu, maar ook over de speculaties in de bouw die de
schoonheid van Varenna onherstelbaar zullen beschadigen.

Fig. 1 Gezicht op Varenna

Beperking parkeerplaatsen in het centrum van Como
Een tweede zaak waar men zich druk over maakt speelt in Como. Al minstens vier maanden
wordt daar geprotesteerd door de winkeliers in het centrum van de stad tegen de uitbreiding
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Aan het begin van het dorp bij het riviertje
Circa 2,5 voetbalveld

van de gebieden met parkeerbeperkingen. Op o.a. piazza Volta en piazza Roma verdwijnen de
vrije parkeerplaatsen, soms geheel, soms worden het parkeerplaatsen voor omwonenden. De
winkeliers hebben al verschillende demonstratieve optochten gehouden omdat ze vrezen hun
klanten kwijt te raken. Ook is er een handtekeningenactie in gang gezet. De burgemeester is
echter onverzettelijk, hij wil de proef in ieder geval een half jaar voortzetten. Ook is in enkele
straten bij het piazza Volta nog slechts éénrichtingverkeer toegestaan. Het parkeren in het
centrum zal er in ieder geval niet eenvoudiger op worden.

Fig. 2 Demonstratie in de regen op 3 maart

Demonstratie van 400 winkeliers op 24 februari

Moord in Gera Lario
Tenslotte nog iets over een zaak waardoor Gera Lario de laatste maanden regelmatig in het
nieuws kwam (in drie maanden heb ik er al 14 stukken in de krant Il Giorno over gezien). Het
betreft de moord die op 3 januari plaats vond in Gera, dicht bij Cinque Case. Op die avond
werd een timmerman uit Dubino, Alfredo Sandini, die langs het meer fietste, getroffen door
kogels uit een kaliber 22 vuurwapen. Hij wist nog achthonderd meter door te fietsen voor hij
tegen de grond sloeg en overleed in het ziekenhuis. Op 6 maart werd een visser uit Domaso,
de 38-jarige Franco Cerfoglio, opgepakt wegens verdenking van moord met voorbedachte
rade. Hij zou Sandini een paar honderd Euro verschuldigd zijn, die hij niet wilde betalen.
Deze week werd hij voorgeleid, maar hij weigerde de vragen van de rechter te beantwoorden.
Kruitsporen op zijn jack vormen echter een sterke aanwijzing voor zijn betrokkenheid.

Fig. 3 Onderzoek op de plaats delict

