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Leiden ✱ De hoeveelheid gemeten
vliegtuiglawaai boven Leiden, is in
2014 afgenomen. Dat meldt D66-
wethouder Frank de Wit in een brief
aan de gemeenteraad.
Luchthaven Schiphol kende vorig
jaar een groei van het vliegverkeer
van drie procent, maar in Leiden
nam het lawaai juist af. Die ogen-
schijnlijke tegenstelling wordt ver-

klaard door het feit dat de Kaagbaan
in 2014 veel als startbaan is gebruikt.
Dit terwijl er alleen veel vliegtuigen
een route boven Leiden kiezen als de
Kaagbaan wordt gebruikt als lan-
dingsbaan.
Ook andere geluidsmeetpunten in
de regio lieten over 2014 een, soms
aanzienlijk lagere, score zien dan in
2013. Alleen in Leimuiden en Nieuw-
koop lag de geluidsbelasting hoger
dan in het seizoen daarvoor.

Vliegtuiglawaai mindert
Loman Leefmans

Leiden ✱ Het moet maar eens duide-
lijk zijn: wanbestuur mag niet lei-
den tot een greep uit de staatskas.
Wie er een potje van maakt, moet
boeten. ROC Leiden moet failliet
gaan en bestuurders moeten wor-
den bestraft. Was getekend, Anne-
Wil Lucas, Kamerlid voor de VVD.
En Harm Beertema (PVV) zette zijn
handtekening ernaast.
Stoere taal die voorbij gaat aan een
hoop praktisch leed. Want waar
moeten studenten, docenten en me-
dewerkers dan heen? Een faillisse-
ment is trouwens twee keer zo duur
dan een doorstart. Was getekend,
Jasper van Dijk (SP) en Tanja Jadna-
nansing (PvdA).
Tanja Jadnanansing (PvdA) had met
Van Dijk (SP) haar steun voor de

doorstart al gegeven. Het was een
duivels dilemma, zei ze. Maar de
minst slechte optie is voor haar een
keus vóór de studenten en docenten,
en niet een keus tégen de bestuur-
ders. Het PvdA-kamerlid had nog
geen minuut van haar spreektijd no-
dig: doorstarten, maar met een in-
drukwekkende rits voorwaarden.
Minister van Onderwijs Jet Busse-
maker nam de steun van haar partij-

genoot gretig aan. Er was geen tijd
te verliezen, vandaag moeten zaken
worden gedaan.
Van de twijfelaars is Michel Rog
(CDA) het meest sceptisch over de
reddingsplannen van Bussemaker.
Zeker na de berekening die hij ont-
ving. 40 Miljoen in totaal; 32 mil-
joen euro voor achterstallige reke-
ningen en vastgoed; 8 miljoen euro
voor cursussen en verbetering van

programma’s. Rog tegen Bussema-
ker: ,,Deze minister redt het vast-
goed, niet de studenten.”
Paul van Meenen (D66) voelt zich
onder druk gezet: ,,De minister
heeft zo laat ingegrepen, dat de Ka-
mer nu met de rug tegen de muur
staat.” ROC Leiden is volgens hem
exemplarisch voor een gierend ge-
brek aan functionerend toezicht en,
bovenal, medezeggenschap. Hij
stelde desgevraagd dat de visie van
de minister op die medezeggen-
schap ’bepalend’ is voor het stand-
punt van zijn fractie. Ofwel: Busse-
maker krijgt haar doorstart, D66
krijgt meer inspraak in het onder-
wijs.
Bussemaker hapte niet, maar speel-
de een andere troef uit. ID College
en ROC Leiden moeten als het aan
haar ligt versneld fuseren. ,,Het ID
College is daartoe bereid.” Bijko-
mend voordeel: ROC’s beconcurre-

ren elkaar niet om scholieren bin-
nen te halen - een irritatie van Bus-
semaker. ,,Dat moet maar eens afge-
lopen zijn.” Een versnelde fusie en
een inniger samenwerking tussen
ID College, ROC Leiden, Nova Col-
lege (Haarlem) en het Mondriaan
(Den Haag) is de minister een goed
ding waard en bevordert de kwali-
teit zonder schaalvergroting.
Dus pleitte zij op de valreep voor een
’gecontroleerde ontmanteling’ van
het ROC, een ook door Van Meenen
geopperde variant. Daarmee slaat
Bussemaker twee vliegen in een
klap. Ze voorkomt onnodige con-
currentie tussen ROC’s in de regio
Leiden en het ROC Leiden wordt
langzaam afgebouwd zonder dat
studenten, docenten en medewer-
kers op straat terechtkomen. ,,Maar
die 18 miljoen moet worden overge-
maakt om de continuïteit te kunnen
bieden.”

Het te dure en onpraktische gebouw bij Leiden Lammenschans levert onder anderen minister Jet Bussemaker (onder), Paul van Meenen en Anne-Wil Lucas hoofdbrekens op. ARCHIEFFOTO’S

ROC Leiden: doorstarters, twijfelaars en signaalpolitiek

’Eind aan concurrentie van ROC’s’
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Hoewel ik pas 44 jaar na het aflopen van de
Tweede Wereldoorlog ter wereld ben

gekomen, interesseert die periode mij mate-
loos. Mijn vinger drukte daarom met de snel-
heid van Speedy Gonzales op play toen een
filmpje met de naam ’The fallen of World War
II’ op internet voorbijkwam. Ik verwachtte
ingekleurde beelden van de landing op Omaha
Beach te zien met de opzwepende ’we shall
fight on the beaches’ toespraak van Churchill

op de achtergrond. Niets bleek minder waar. 
Het filmpje is een achttien minuten durende
animatie die door middel van het visualiseren
van cijfers de waanzin van de oorlog laat zien.
De miljoenen slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog worden onder begeleiding van een
vriendelijke stem bij elkaar opgeteld, op een
tijdlijn geplaatst en van nationaliteit voorzien.
Daar stopt de animatie niet. De makers trekken
de lijn van oorlogsslachtoffers door naar het

heden. Dan komt de echte boodschap boven-
drijven: de wereld is een steeds vreedzamere
plek aan het worden. Een feit dat de heden-
daagse ellende, die via de beeldbuis op ons
netvlies valt, in perspectief plaatst. Dus als het
journaal weer schreeuwt ’de wereld staat in
brand’ denk dan aan deze prachtige zin uit de
animatie. ,,So if watching the news doesn’t
make us feel hopeful about things are heading,
watching the numbers might.’’

60 seconden Roy Hazenoot ✱ r.hazenoot@hollandmediacombinatie.nl

Cijfers spreken de waarheid

Voorschoten ✱ Stralend van blijd-
schap zit voorzitter Pauline Hillen
van de Stichting Voorschot in een
fauteuil van de theeschenkerij. Zij
en nog een groepje ouders namen
vijf jaar geleden het initiatief om
een woon- en werkcentrum voor
hun kinderen op te zetten. Allemaal
hebben ze een vorm van autisme en
een verstandelijke beperking.
Haar vurige wens om haar zoon Juli-
an (23) op zichzelf te laten wonen
vlakbij de ouderlijke woning en ook
nog eens met de best denkbare zorg,
is nu uitgekomen. ,,Met mij zijn nog
vijftien anderen blij met dit huis’’,
zegt ze terwijl bewoner Fleur een
kopje cappuccino serveert. ,,Onze
kinderen wonen hier op basis van
gelijkwaardigheid. Wij ouders, zijn
bij ze te gast. Net als de medewer-
kers.’’
De stichting Villa Voorschot huurt
het gebouw aan de Richard Wagner-
laan van woningcorporatie De Sleu-
tels. De zorg wordt geleverd door de
elf vaste krachten die in dienst zijn
bij ASVZ. Zestien jongvolwassenen
hebben er sinds april hun eigen ap-
partement. Twaalf van hen werken
ook in de villa of in de buurt. Daar-
naast kunnen nog twaalf mensen
van buiten hier terecht voor een zin-
volle dagbesteding. Zaterdag is de
officiële opening.
Voorzitter Hillen wordt regelmatig
benaderd door ouders die hun kind
hier ook graag zouden willen onder-
brengen. Het is heel erg, maar ik kan
ze niet helpen. We zitten vol. Alleen
voor de dagactiviteiten hebben we
nog plek.’’

Folders
Bewoner Fleur heeft deze ochtend
dienst in het restaurant, waar ieder-
een uit de buurt welkom is. De ene
keer is het druk, vandaag wat min-
der.
Buiten besproeit Thomas de tuin.

Een groepje bewoners is de wijk in
om met twee bolderkarren folders
rond te brengen. Ook halen ze pa-
pier en glas op. ,,Iedereen doet hier
zinvolle dagactiviteiten’’, vertelt
Hillen. ,,Er is al een enorme integra-
tie met de buurt. We hebben ook een
voetbalgroep. Deze groep maakt de
kantine en de kleedkamers schoon.
Anderen doen onderhoudswerk in
de bossen.’’
Verder is er nog de groentekas en de
moestuin naast de villa. De kas is
vooral het domein van Daan. ,,We
oogsten nu al’’, vertelt Hillen en-
thousiast. ,,Rucola voor over de ma-
caroni of andijvie.’’De villa straalt
met de overwegend lichte, aardse
kleuren, veel rust uit. Tijdens een
rondleiding laat Hillen de studio

van haar zoon zien: een kamer met
een bed, bureau, computer, bank,
keukentje en badkamer.
Acht bewoners delen een ruime
huiskamer. Verderop is nog een ge-
zamenlijke ruimte met een ping-
pongtafel en zithoek. Boven is de
ruimte voor de dagactiviteiten. De
zaal is nu leeg, maar als er binnen-
kort meer mensen komen werken,
kunnen ze hier terecht.

Hond
Beneden lopen we de 26-jarige De-
nise Bodijn tegen het lijf. Gastvrij
nodigt ze ons uit op haar kamer: een
echte meidenkamer met veel roze.
Aan de muur hangen twee schilde-
rijen van Jan Smit en Boeddha. ,,Ze
zijn geschilderd door mijn oma.’’

Denise vertelt dat ze al in veel instel-
lingen heeft gewoond, het laatst bij
de Willem van der Bergh Stichting
in Noordwijk. ,,Ze hebben mij ge-
leerd hoe ik op mezelf kan wonen.
Dat doe ik nu sinds 1 april. Van alle
huizen vind ik het hier het leukst.’’
Een wens heeft ze nog wel. ,,Ik zou
graag een poedel willen, maar dat
kan niet. Een van de bewoners hier
is allergisch.’’
Pauline Hillen vangt dat op en heeft
meteen een oplossing. ,,Eén hond
voor het hele huis hebben we in on-
ze beleidsvisie meegenomen. We
kunnen op zoek gaan naar een anti-
nieshond.’’
Op het gezicht van Denise verschijnt
een brede glimlach. Daar zit de voor-
zitter aan vast.

’Het leukst’ in Villa Voorschot
Marieta Kroft
m.kroft@hollandmediacombinatie.nl

Leiden ✱ ,,Een politie-inval? Dat
zal dan wel weer met drugs te ma-
ken hebben. Dat is hier al jaren zo.’’
Buurtbewoners keken er in het ge-
heel niet van op toen de politie
dinsdagavond laat de Leidse Marij-
kestraat afzette en met veel man-
kracht en getrokken wapens een
huis binnenvielen. Vier mensen
zijn opgepakt, een vuurwapen en
een hakbijl in beslag genomen.
De straat ligt op de ’drugsroute’
tussen Willem de Zwijgerlaan en
de singel, waar junks bepaalde
adresjes aflopen om te zien waar
nog wat te scoren valt. ,,Zo af en toe
spijkert de gemeente er eentje

dicht, maar dan gaat een ander ver-
derop gewoon verder. We weten
niet beter.’’ Inderdaad was er nog
geen twee jaar terug een soortgelij-
ke politieactie in dezelfde straat, en
liet de burgemeester eind vorig jaar
om de hoek een drugspand sluiten. 
Een overbuurvrouw van het betref-
fende huis verbaast zich wel over
de manier waarop de politie langs-
kwam. ,,Ik weet niet of dat wel pro-
portioneel was. Opeens waren er al-
lemaal mensen in mijn tuin die eis-
ten dat ik mijn huis ter beschik-
king stelde. Wel heel beleefd, hoor,
en legden uit dat het was vanwege
zware verdenkingen, maar dat was
niet tof. Daar voel je je natuurlijk
niet fijn bij.

Dat de politie niet voor drugs uit-
rukte, maar voor de melding dat er
iemand met een vuurwapen was
binnengegaan, wekt echter geen
verbazing. ,,Dan kunnen ze pas in-
grijpen’’, zegt bijvoorbeeld me-
vrouw Boot. ,,De politie is ook ge-
bonden aan regels.’’ ,,Bovendien
krijgen die junks ook tips - als de
politie hier rijdt, zijn ze zó weg’’,
zegt een ander.
Dinsdagavond was dat ook bijna
gebeurd. Terwijl de politie de
straat afzette, gingen twee Leide-
naren (23 en 24 jaar) en een 20-jari-
ge Amsterdammer er via de achter-
kant vandoor. Daarmee was echter
gerekend: ze werden direct in de
kraag gegrepen. In de woning hield

de politie een 57-jarige Leidenaar
aan.
Maar dat het met drugs te maken
had, daar twijfelt de buurt niet aan.
,,Dat is in deze buurt al jarenlang
zo, en die inval was bij zo’n drugs-
huis’’, zegt een straatbewoner. Hij
wijst in de rondte: ,,Kijk: daar, daar
en daar vlak achter, daar zijn nog
meer drugshuizen. Je houdt het
niet tegen.’’ ,,Ja, geef mij de tijd van
vroeger maar weer terug’’, verzucht
een dame op gevorderde leeftijd.
,,Vrouwen durven hier nu ’s avonds
niet meer over straat hoor, met hun
tasje.’’ Het verbaast de bewoner van
een van de genoemde adressen:
,,Drugs, hier in de straat? Nee,
nooit wat van gemerkt.’’

Binnert Jan Glastra

Vuurwapen en bijl op Leidse ’drugsroute’
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Pauline Hillen in de tuin en Denise Bodijn in haar kamer. FOTO’S LEIDSCH DAGBLAD

ROC Leiden
- Ruim 9.000 studenten
- 219 mbo-beroepsopleidingen (2013) voor jongeren en volwassenen
- tevens volwassenenonderwijs vmbo-TL, havo, vwo
- Dure nieuwe gebouwen bij stations Lammenschans en Centraal
bracht het ROC financieel op de rand van de afgrond.
- De Onderwijsinspectie constateerde de afgelopen drie jaar tekort-
komingen bij 21 van 51 gecontroleerde opleidingen.

Sebastiaan van der Lubben
Vervolg van voorpagina
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