
Gemeente Voorschoten wil vasthouden aan minimaal 150 huwelijkssluitin-
gen per jaar. Daarom komt er een trouwlocatie bij: Bistro de Bollenschuur.

Volgens de gemeente is er veel vraag naar kleinere locaties.

Getal van de dag

150
Huwelijken in Voorschoten

Ik heb mijn eigen tafeltje in de raadszaal van
Oegstgeest. Zonder bordje met mijn naam

erop – dat voorrecht is voorbehouden aan de
raadsleden en de burgemeester. In een hoek
van de zaal kan ik in volstrekte anonimiteit
genieten van mijn eigen plekje.
Dat wil zeggen: meestal ben ik de enige jour-
nalist in de zaal. Maar nu even niet. Als ik twee
minuten voor het begin van de vergadering
binnen sjok, zitten er de laatste tijd jongens en

meisjes met groene en rode jasjes achter mijn
perstafeltje. De groene jasjes zijn altijd met
zijn tweeën, het rode jasje moet het in zijn
eentje klaren. Vorige week had de bode uit
voorzorg maar een extra perstafel neergezet.
Daar ben ik toen maar achter gaan zitten.
De rode en de groene jasjes zitten het grootste
deel van de tijd op hun telefoon te kijken.
Maar ze springen op als er nieuwe commissie-
leden worden geïnstalleerd of de binnenkort

vertrekkende wethouder een bloemetje krijgt:
fotomomentjes. De jasjes zijn van de concurre-
rende lokale omroepen. Binnenkort moet de
gemeenteraad kiezen tussen de twee. Het rode
jasje fluistert dat de groene jasjes alleen maar
achter de perstafel zitten om achter de persta-
fel te zitten. Ik knik begripvol.
Over iets meer dan een week staat de omroep-
keuze op de agenda. Nog even geduld. Vanaf
volgend jaar heb ik weer het rijk alleen.

60 seconden Ruud Sep ✱ r.sep@hollandmediacombinatie.nl

Jasjes

Dinsdag 5 december staan de bewo-
ners, de stichting Rust op Rhijnhof
en crematorium Dela tegen over el-
kaar bij de Raad van State. De stich-
ting Beheer Begraafplaats Rhijnhof
is juridisch gezien geen partij, maar
is wel bij het conflict betrokken. 
De Rhijnhofweg is de smalle weg
tussen de Rijn en de begraafplaats.
Afgelopen zomer is daar een par-
keerterrein voor zo’n zeventig au-
to’s aangelegd. Dat moest van de
rechtbank, omdat er te weinig plek-
ken zijn op het hoofdterrein nu het
uitvaartcentrum is uitgebreid. Vol-
gens Dela is dat niet zo. ,,Ook al heb-
ben we nu twee aula’s, we zullen
nooit meerdere plechtigheden tege-
lijk houden’’, zegt locatiemanager
Rob Mewe. Mocht Dela het beleid
veranderen of het uitvaartcentrum
verkopen, dan zou er wel parkeer-
druk kunnen ontstaan, redeneerde
de rechtbank. Daarom werd op het
terrein van de technische dienst van
de begraafplaats een parkeerterrein
aangelegd met een slagboom ervoor.
,,Die slagboom moet dicht zijn,
want we hebben die parkeervoorzie-
ning bijna nooit nodig’’, zegt Mewe.
Volgens de bewoners is dat echter
niet zo en werd het parkeerterrein
de afgelopen zomer regelmatig ge-
bruikt, tegen de afspraken in. ,,Ik
denk een keer of tien’’, aldus bewo-
ner Fred Sengers. ,,En die slagboom
staat de hele tijd open.’’ Dat het ter-

rein gebruikt werd klopt, zeggen
Mewe en Kooreman. ,,Vanwege on-
ze verbouwing was het hoofdterrein
een tijdlang een enorme bouwput.
Uitvaartondernemers en familie
hebben gevraagd of ze de zijingang
mochten gebruiken, zodat ze niet
langs de bouwput hoefden. Ik kan
me daar wel iets bij voorstellen’’,
zegt Mewe. Kooreman: ,,Als je daar
problemen mee hebt, vind ik dat
weinig inlevend.’’
Bovendien, zegt Kooreman, ge-
bruikt personeel van de begraaf-

plaats het terrein al jaren. ,,Het is
een bedrijfsterrein en daar ligt ma-
teriaal, dus daar wordt gereden. Wij
mogen op ons terrein doen wat we
willen. En de Rhijnhofweg is een
openbare weg.’’
De bewoners zien dat anders. ,,De
manier waarop dit besluit genomen
is, is ronduit achterbaks en wij kwa-
men er bij toeval achter. Het terrein
zou maximaal twee keer per jaar ge-
bruikt worden en dat is nu al veel va-
ker. Bovendien is het in strijd met de
wettelijke regel dat je extra parkeer-

plekken op eigen terrein moet aan-
leggen. Waarom legt Dela ze niet
aan op het grasveld voor het crema-
torium? Dela wil dit terrein liever
open houden. Jammer dan voor die
mensen die nu een parkeerterrein in
hun straat krijgen en heen en weer
rijdende auto’s voor hun deur.’’ Vol-
gens Dela was er de afgelopen jaren
vijf keer een uitvaart die meer auto’s
trok dan er plek was. ,,Dan is het
zonde om voor je deur een groot ter-
rein aan te leggen dat altijd leeg is.
We maken daar liever een parkje.’’ 

Strijd over Rhijnhofweg houdt aan
Janneke Dijke

Leiden ✱ De strijd over het gebruik
van de Leidse Rhijnhofweg verhardt
zich. Bewoners zijn boos dat de weg
de afgelopen tijd diverse keren werd
gebruikt voor uitvaarten. Bij de be-
graafplaats begrijpen ze die ergernis
niet. ,,Egoïstisch om je zo op te stel-
len. Wat als je eigen moeder wordt
begraven?’’, zegt Henk Kooreman
van begraafplaats Rhijnhof.

Begraafplaats Rhijnhof. Rechtsonder, tegen de A44, het terrein met de reserve-parkeerplaatsen.ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

SSR-Leiden is sinds 1953 gevestigd
aan de Hogewoerd 106-108, aanvan-
kelijk alleen op de zolderetage. Het
sociëteitspand 106-108 is aan alle
kanten ingebouwd. De opslagloods
van de gebroeders Groenewegen
grenst pal aan de achtergevel van

SSR. Vanaf de overloop op de eerste
verdieping stonden verenigingsle-
den soms oog in oog met de broers
aan de overzijde van het dak van de
loods. 
Een studentenvereniging zo dicht
bij huis kan tot overlast leiden, maar
zo ervoeren de broers dat niet. Ze
hielden juist wel van het rumoer en
de levendigheid die een studenten-
vereniging met zich meebrengt. Elk
jaar, als de vereniging een nieuw be-
stuur kreeg, bezochten ze trouw de
constitutieborrel. ,,Ze gaven een
hand en gingen weer weg; ze bleven
nooit voor de borrel.’’ 
Na de dood van Burt verhuisde Piet
naar diens slaapkamer. Van daaruit
had hij ’s avonds en ’s nachts zicht op
de studenten, die op de overloop

heen en weer liepen. Er brandde al-
tijd licht. ,,Dat vond hij prettig’’,
zegt preses Melcher van Nieuw-
koop. In zijn laatste jaren zocht de
ietwat vereenzaamde Piet vaker con-
tact. Bestuursleden kwamen af en
toe bij hem op de koffie. 

Ledenstop
Met ruim 700 leden knalt het pand
van SSR-Leiden bijna uit haar voe-
gen. De afgelopen jaren stelde de
vereniging zelfs een maximum van
210 eerstejaars in. Het pand aan het
Utrechtse Veer geeft lucht, hoewel
ze volgens pandbaas Naomi Tangel-
der niet verder wil groeien.
Voor de verbouwing heeft de vereni-
ging de Oegstgeestse architect Mar-
cel van Dijk gevraagd. In opdracht

van stichting Diogenes tekende hij
ook voor de restauratie van Wijn-
kooperij Maat aan de Hogewoerd
59-61. Het is de bedoeling dat de op-
slagloods een borrelzaal wordt. Het
woonhuis van de broers krijgt een
nieuwe functie als mensa, die met
zijn grote ramen op het noorden uit-
zicht biedt over het water van het
Utrechtse Veer en de Herengracht. 
Voor SSR is de verbouwing een
groot, meerjarig project. Ook het be-
staande sociëteitspand wordt ver-
bouwd. Hoewel het SSR-bestuur al-
tijd één en soms ook wel twee pand-
bazen heeft, heeft de vereniging dit
jaar speciaal voor de verbouwing
met Naomi Tangelder een ’pand-
baas 1 en assessor uitbreiding’ aan-
gesteld. Ze richt zich vooral op

’UV3’, zoals het pand van de gebroe-
ders Groenewegen doorgaans wordt
omschreven. ’Pandbaas 2 klein on-
derhoud’ Willard Kooijman ont-
fermt zich over het bestaande pand.
,,In de praktijk doen we alles sa-
men.’’

Fondsen
Een definitieve begroting voor de
verbouwing is er nog niet. Toch is de
vereniging alvast begonnen met het
werven van fondsen. De start was tij-
dens de diesweek, nu een dikke
maand geleden. ,,Het streven is
60.000 euro’’, zegt Naomi Tangel-
der. ,,In de eerste vier weken hebben
we daar al dertig procent van ont-
vangen. Het gaat dus heel goed.’’
https://uitbreiding.ssr-leiden.nl

Onder leiding van preses Melcher van Nieuwkoop (l) en Naomi Tangelder verbouwt SSR-Leiden het pand Utrechtse Veer 3. FOTO HIELCO KUIPERS

Studentenvereniging werft fondsen voor grote uitbreiding van sociëteit

SSR-Leiden verbouwt  UV3

Leiden ✱ Studentenvereniging SSR-
Leiden begint een grote fondsen-
werving voor de verbouwing van
het gebouw Utrechtse Veer 3. De ver-
eniging verkreeg het pand vorig jaar
uit de erfenis van de bekende Leidse
beurtschippers Burt en Piet Groene-
wegen. 

Een doktersassistente kan prima be-
palen of een kind moet worden
doorverwezen. Tot die conclusie
komt jeugdarts Janine Bezem van
GGD Gelderland-Midden, LUMC

en TNO. Het was de arts opgevallen
dat ze relatief veel tijd kwijt was aan
controles van kinderen waar het
goed mee gaat. Voor kinderen waar
iets mee was, had ze te weinig tijd.
Onderzoek wees nu uit dat de kos-
ten met 30 procent kunnen dalen als
overbodige bezoekjes worden inge-
perkt. De tijdwinst kan volgens haar
beter worden ingevuld door langs te
gaan op school om kinderen op ad-
vies van een leerkracht te zien. 

’Beperk bezoekjes aan jeugdarts’
Marieta Kroft

Leiden ✱ Het is tijd- en geldverspil-
ling om ieder kind, zoals nu ge-
beurt, rond het 5e en 10e levensjaar
te laten controleren door een jeugd-
arts of -verpleegkundige.

Wilfred Simons 
w.simons@hollandmediacombinatie.nl
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De tegenstanders, verenigd in het
’Comité tegen Dreiging Windmo-
lens Akzo’, hekelen het ogenschijn-
lijke een-tweetje tussen overheid
en multinational. „Door de bur-
gers te vergeten, dreigt de positivi-
teit van groene energie om te slaan
in negatieve energie”, schrijft Bou-
dewijn Commandeur, lid van het
comité. 
De actieclub heeft een brief aan
Zuid-Holland geschreven in de
hoop het tij te keren. Volgens het
comité gaat de provincie er volle-
dig aan voorbij dat de Bollenstreek
met zijn weidse karakter niet ge-
schikt is voor twee molens van 175
meter hoog. „Windturbines met

een dergelijke hoogte zullen tot
aan de Kaag, Leiden, Lisse, Oegst-
geest en Teylingen te zien zijn.”

Veiligheid
Een beter idee zou het afnemen
van stroom van turbines op zee
zijn, vinden de tegenstanders. Niet
alleen vanwege het uitzicht, maar
ook vanwege de veiligheid, luidt
het argument. „Het fenomeen
windmolen is nog vrij nieuw. In de
wetenschap wordt steeds meer be-
kend over de gezondheidsrisico’s
voor omwonenden als verstoring
van slaap, oorsuizen, hoofdpijn,
misselijkheid en paniekaanval-
len”, schrijven de tegenstanders.
Naar verwachting dient AkzoNo-
bel eind dit jaar of begin volgend
jaar een officieel verzoek in voor de
bouw van de windturbines. Dan
moet blijken of Zuid-Holland kiest
voor het comité en de bouw niet
toestaat of dat de verffabrikant de
voorkeur geniet. 

Comité tegen molens desnoods naar rechter
Roy Hazenoot

Sassenheim ✱ Als de provincie
Zuid-Holland en AkzoNobel niet
stoppen met het plan om windtur-
bines bij Sikkens in Sassenheim
neer te zetten, stappen omwonen-
den naar de rechter. 

Een informatieavond over de windmolens bij Akzo. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017

Regionaal 3

Leiden
en omgeving

Geen krant ontvangen? 
Lezersservice 088-824 1111 
leidschdagblad.nl/service

Hoofdredactie: 
Hugo Schneider (hoofdredacteur)
GerBen van ’t Hek (adjunct-hoofdredacteur)
Hoofdkantoor:
Leidsch Dagblad is een uitgave van 
TMG Media B.V., Basisweg 30, Postbus 2603,
1000 CP Amsterdam. Tel. 088-8249111. 
Regioredactie: Chef: Marijn Kramp. Kantoor:
Rooseveltstraat 12, 2321 BM Leiden. 
Tel.: 071–5356401 Fax: 071-5356415 
Openingstijden: ma t/m vr 08.30-16.30 uur
redactie@leidschdagblad.nl
KRANT OP INTERNET: www.leidschdagblad.nl 
internetredactie@hollandmediacombinatie.nl
Abonnementen en bezorginformatie: Voor alle
informatie over o.a. abonnementen zie
www.leidschdagblad.nl/service, of bel de
afdeling Lezersservice, 088 - 8241111. Hier kunt u
tevens uw bezorgklacht doorgeven. Opzeggen
abonnementen met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste één maand voor
het einde van de abonnementsperiode. Adverten-
tieverkoop: Voor de advertentiemogelijkheden
bel 071-5356314 / 06-22695143 of zie: holland-
mediacombinatie.nl/advertentiemogelijkheden. 
(Persoons)gegevens: Op de verwerking van (persoons)
gegevens van lezers van deze uitgave, bijvoorbeeld in
het kader van de uitvoering van de abonnementenover-
eenkomst of in verband met deelname aan puzzels en
prijsvragen, is de Privacy Verklaring van Telegraaf Media
Groep N.V. van toepassing. Deze Verklaring is te vinden
op www.tmg.nl/privacy .
Rechtenvoorbehoud: Alle rechten ten aanzien van (de
inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe-
houden en berusten bij TMG Media B.V.. Van alle
gepubliceerde werken van beeldende kunstenaars
aangesloten bij een CISAC organisatie zijn de publicatie-
rechten geregeld met Pictoright te Amsterdam. Op het
gebruik van deze uitgave zijn de Algemene Gebruiks-
voorwaarden TMG van toepassing, zie tmg.nl/algeme-
ne-gebruiksvoorwaarden. 
Deze krant is aangesloten bij de Raad voor de Journalis-
tiek.
© TMG Media B.V., 2017 

Leidsch Dagblad
Colofon


