
Omdat er in de Teylingse politiek
geen meerderheid lijkt af te tekenen
voor de komst van de hoge objecten
en omwonenden zich ook tegen het
plan lijken te keren, wil de PvdA’er
met de petitie een signaal afgeven.
„Een heleboel mensen zijn tegen
hoge molens, maar wel voor wind-
energie in het algemeen”, legt hij
uit. 

Compromis
Hij denkt dat een compromis - in
plaats van twee windturbines van
175 meter hoog, drie kleinere van 120
meter - meer kans heeft. Als de peti-
tie veel handtekeningen oplevert
dan kan hij ’vroegtijdig de plannen

beïnvloeden’, hoopt Van Doesburg.
Helemaal geen turbines ziet hij niet
zitten. „Teylingen moet in 2030 vol-
ledig duurzaam zijn.”
Kleinere exemplaren hebben een
kleinere slagschaduw en maken
minder geluid. „Grote masten zijn
de verkeerde keuze. Die moet je in
zee neerzetten”, zegt Van Doesburg.
De petitie wordt geen peiling die
duidelijk moet maken wie voor en
wie tegen de komst van windturbi-
nes is. „Mensen die tegen windener-
gie zijn, zijn bij ons aan het verkeer-
de adres. Wij kiezen voor een genu-
anceerd verhaal. Wel molens, niet de
hoogte.” 
De petitie - die te vinden is op
www.teylingen.pvda.nl - is volgens
de PvdA’er voor alle omwonenden.

Dus niet alleen voor Sassenheimers,
maar ook voor Oegstgeestenaren en
anderen.
Een aantal van diezelfde omwonen-
den dacht een wapen tegen de turbi-
nes in handen te hebben. De Sik-
kensfabriek ligt namelijk vlakbij
een aanvliegroute van Schiphol
waardoor er niet te hoog zou mogen
worden gebouwd. Maar het is niet
dichtbij genoeg, zo blijkt uit infor-
matie van het ministerie van Infra-
structuur en Milieu.
De zogeheten ’toetszone windturbi-
nes’ stopt bij het noordelijkste punt-
je van Sassenheim en de ’beperking
van bebouwing’ in het verlengde
van de start- en landingsbaan ’Kaag-
baan’ reikt aan de andere kant van
de snelweg A44 tot aan Warmond.

PvdA wil plan
windmolens bij
Akzo redden

De turbines worden bijna net zo hoog als de Euromast. ILLUSTRATIE FRANS NEUMAN 

Roy Hazenoot

Sassenheim ✱ PvdA Teylingen wil
door middel van de petitie ’Wind-
energie ja, 171 meter nee’ voorkomen
dat het plan sneuvelt van AkzoNo-
bel/Sikkens om twee grote windtur-
bines op haar terrein in Sassenheim
te zetten. „Je hoort veel chagrijn
over de windturbines”, constateert
PvdA-raadslid Joost van Doesburg.
„Ik vind het zonde als er daardoor
helemaal geen windmolens ko-
men.”

De verdachte zette op 31 december
wat spulletjes, zoals een bankstel en
een vuurkorf, op straat om buiten
het nieuwe jaar in te luiden. Toen hij
even binnen was, zag hij kijkend
door het raam zijn spullen opeens
’voorbijvliegen’. Zijn buurman
maakte amok omdat die zijn auto
niet meer kon parkeren. De verdach-
te schreeuwde vanuit zijn woning:

„Je gaat dit feest niet verkloten!”
Het escaleerde vervolgens razend-
snel.
De buurman pakte zijn auto, reed
bijna tegen verdachte aan, stapte
woest uit en zou de vriendin van de
verdachte een duw hebben gegeven
waarna ze op de grond viel. Daarop
sloegen bij verdachte de stoppen
door. Hij deelde een dreun uit. En
een flinke ook, want de buurman
liep een gebroken kaak, oogkas en
jukbeen op. De man moest worden
geopereerd en heeft een tijd lang
niet meer kunnen werken.
Het slachtoffer was niet bij de zit-
ting. Wel werd duidelijk dat hij een
schadevergoeding van 5100 euro,
waarvan 3500 smartengeld, van de
verdachte wilde zien. De officier van
justitie vond dat bedrag te hoog,
omdat volgens de aanklager het
slachtoffer net zo goed schuld had
aan het geweld.
Bij de politierechter gaf de Lissenaar
alles toe. „Ik ben ervan geschrokken.
Het was niet mijn bedoeling zijn ge-
zicht tot puinpoeier te slaan”, zei
hij. Waarom het dan toch zo esca-
leerde, wilde de rechter van de man
weten. ,,Ik voelde me bedreigd door-
dat hij bijna tegen me aanreed’’, al-
dus de man 

’Ik wilde zijn gezicht echt
niet tot puinpoeier slaan’
Hans Hemmes

Den Haag/Lisse ✱ Wat een gezellige
oud en nieuw had moeten worden,
liep uit op een burenruzie met ern-
stige mishandeling. Een 29-jarige
man uit Lisse die zijn buurman een
gebroken kaak bezorgde, is door de
Haagse politierechter veroordeeld
tot een werkstraf van 80 uur. Ook
moet hij een kleine 1200 euro beta-
len als smartengeld en schadever-
goeding.

Werk- en geldstraf
voor Lissenaar na 
heftige burenruzie

vankelijk verklaard omdat hij niet
op tijd bezwaar heeft gemaakt tegen
het bestemmingsplan.
De nieuwe bouwmarkt is bestemd
voor Gamma. Die huurt sinds 1988
een gebouw van Van Dinten aan de
Ambachtsweg. Gamma wil verhui-
zen naar een groter gebouw. Het
pand dat aan de Zeilmakerstraat
wordt gebouwd, is eigendom van de
Haagse vastgoedmaatschappij Am-
baf.

Van Dinten werd woensdag door de
hoogste bestuursrechter niet-ont-

Van Dinten wilde zelf toestemming
hebben voor uitbreiding van zijn
pand, maar de gemeente Katwijk
zou hem geadviseerd hebben te
wachten. Hij werd naar eigen zeg-
gen volslagen verrast door de toe-
stemming die Ambaf kreeg. De ge-
meente heeft het bestemmingsplan
en de vergunning aangekondigd in
de krant, maar dat is Van Dinten
ontgaan.
Tijdens de rechtszitting bij de Raad

van State, eerder deze maand, liet
Van Dinten een medewerkster van
de gemeente als getuige horen. Tij-
dens een telefoongesprek met haar
zou hij mondeling bezwaar hebben
gemaakt. Mondelinge bezwaren
zijn ook geldig, vindt hij. De getuige
zei dat geen mondelinge bezwaren
zijn ingediend hoewel het wel een
heftig telefoongesprek is geweest.
De Raad van State heeft met de ge-
tuigenverklaring niets gedaan.

Katwijkse vastgoedeigenaar met lege handen naar huis
Adri Klinkenberg

Den Haag/Katwijk ✱ Ben van Din-
ten, eigenaar van Kantoren- en Be-
drijvencentrum De Rijnpoort in
Katwijk, is vergeefs naar de Raad
van State gestapt tegen de bouw van
een bouwmarkt van 4500 vierkante
meter aan de Zeilmakerstraat, op
bedrijventerrein ’t Heen. 
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Regionaal 7

Duin- en
Bollenstreek

Om het hotel was de afgelopen jaren
het nodige te doen. Het plan was om
een zorghotel te bouwen op de plek.
Het pand zou uiterlijk de trekken
vertonen van Villa Christina dat ooit
op deze plek stond. Omwonenden
uitten forse kritiek op het plan voor
veertien levensloopbestendige wo-
ningen aan de Rembrandtweg. Zij
vreesden dat het gebouw veel te
klein was om als zorgvilla te kunnen
renderen. De vrees was dat de wo-
ningen al snel als gewone apparte-
menten van de hand zouden gaan.
Ook het gebrek aan parkeerplaatsen
was voor buurtbewoners onaccepta-
bel. Kritiekpunten die door verschil-
lende politieke partijen werden ge-
deeld.
Dat was voor projectontwikkelaar
Real Estate Development aanlei-
ding om een ander plan te maken.
Het ontwerp van Jeroen Gulde-
mond van het Rijnsburgse Architec-
tenbureau Piet Onderwater was wel

acceptabel. Onder de zeven luxe ap-
partementen is plek voor een par-
keerruimte voor de bewoners. Het

pand wordt gebouwd door aanne-
mersbedrijf H&B Bouw uit Sassen-
heim.

Niet alleen nieuwbouw, maar ook de
sluiting van De Branding zorgde
voor heel wat discussie. Waar vroe-

ger aan toeristen een slaapplek werd
geboden, werd het pand de laatste
jaren gebruikt voor de opvang van
mensen die geen vaste verblijfplaats
hadden. Omdat het gebouw niet
meer aan de eisen van brandveilig-
heid voldeed, gingen de deuren op 1
september vorig jaar definitief
dicht. 
Goed twee weken voor de sluiting
waren 28 van de 35 bewoners, onder
wie vijf kinderen, nog op zoek naar
vervangende woonruimte. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders vond dat vooral een taak voor
de bewoners zelf. Alleen bewoners
die niet zelfstandig de problemen
de baas konden, of bij familie te-
recht konden, mochten op steun re-
kenen. Dat kwam het bestuur op de
nodige kritiek te staan van de huur-
ders, maatschappelijke organisaties
en politiek. Het leidde zelfs tot Ka-
mervragen van het CDA.
Over drie weken bestaat De Bran-
ding nog slechts in de herinnering.
Dan is de sloop van het pand afge-
rond en kan de nieuwbouw begin-
nen. Eerst worden damwanden ge-
plaatst om verzakkingen te voorko-
men. Na het graven van de parkeer-
kelder kan worden begonnen aan de
nieuwbouw van de appartementen.
De oplevering van het complex staat
gepland voor zomer van 2018. Van de
zeven luxe woningen staan er nog
drie te koop.

Nieuw Noordwijks appartementencomplex moet medio 2018 klaar zijn

Sloop De Branding is in volle gang
Peter van der Hulst
p.van.der.hulst@hollandmediacombinatie.nl

Noordwijk ✱ Met de klauwen van
een machtige grijper wordt De
Branding tot puin samengeknepen.
Op de plek van het voormalige
Noordwijkse hotel komt een zeven
luxe appartementen tellend ge-
bouw. 

Van het voormalige hotel De Branding is weinig meer over. Inzet: het nieuwe
appartementencomplex dat aan de Rembrandtweg moet verschijnen.
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