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Bezwaarcommissie buigt zich over ruim 40 bezwaren tegen wijzigingsbesluit Waardgracht

Meelfabriek vraagt om rechtsgang
Annet van Aarsen

a.van.aarsen@hollandmediacombinatie.nl

Leiden ✱ In een urenlange monstersessie boog de commissie bezwaarschriften zich gisteren over de 41 bezwaarschriften van organisaties en
omwonenden tegen de gewijzigde
omgevingsvergunning voor twee
appartementengebouwen aan de
Waardgracht en het Looiersplein.

Bomen moeten
blijven staan

De Meelfabriek, die dolgraag snel
wil beginnen met de ontwikkeling
van dit industriële rijksmonument,
vroeg de bezwaarmakers gisteren
om naar de rechter te stappen.
Een ongebruikelijke stap: de ontwikkelaar van het complex wil zelfs
een financiële bijdrage leveren aan
de bezwaarmakers voor griffie- en
andere kosten van zo’n rechtsgang.
Margot Simons van De Meelfabriek
zei gisteren dat er snel een uitspraak
moet komen. Het liefst van de rech-

ter, want de bezwaarcommissie levert ’slechts’ een advies aan het college en dat is niet bindend.
De bouw van het complex van studentenhuisvester Duwo - 57 appartementen voor studenten en jonge
werkenden - stuit op veel verzet in
de wijk. De bewoners noemen de
woonblokken smalend Russische
kazernes en klagen onder andere
over de hoogte en massaliteit van de
twee gebouwen vlak langs de gracht
en op korte afstand van hun huizen,

over toekomstig gebrek aan zonlicht en het vermeende verlies van
parkeerplaatsen.
De Meelfabriek ziet intussen het
protest met lede ogen aan. Als de
bouw van het studentencomplex
vertraging oploopt, betekent dat automatisch ook vertraging van de
herontwikkeling van de Meelfabriek. Ontwikkelaar Ab van der Wiel
wil graag nu aan de slag, omdat het
economisch klimaat eindelijk - na
jaren van crisis - gunstig is.

De welstandscommissie legde gisteren uit dat het ontwerp van de twee
woonblokken van Duwo aan de welkstandseisen voldoet en ook niet
strijdig is met het bestemmingsplan. ,,De blokken respecteren de
straat en de gracht, ze versterken het
stratenpatroon zelfs.’’ Maar de bewoners van de Waardgracht en het
Looiersplein kunnen er niet mee leven.
➔ Regionaal 4: Run op een plek
in de Meelfabriek

Groen Lintje Bewoners De Kooi dubbel beloond voor verzet tegen bomenkap

Roy Hazenoot
Leiden ✱ Een kleine honderd
bomen die in De Kooi op de nominatie staan om gekapt te
worden, moeten blijven staan.
Dat oordeelt de Commissie bezwaar en beroep.
Hoewel het college van burgemeester en wethouders niet
verplicht is het advies van de
commissie op te volgen, vermoedt gemeenteraadslid Jos
Olsthoorn van Groenlinks dat
de verantwoordelijk wethouder dit niet kan negeren. ,,De
bewoners hadden veel bezwaar
tegen de kap van de bomen.
Dan moet je eigenlijk wel iets
aan de plannen veranderen’’,
aldus Olsthoorn.
Bomenbond Rijnland maakte
eveneens bezwaar tegen de kap.
,,Ik ben erg blij. Er is gebleken
dat in de vergunning geen rekening is gehouden met bomen en groen, terwijl dat wel
zou moeten’’, zegt voorzitter
Rolf van Beek.
Volgens de gemeente moeten
de bomen weg zodat er extra
roosters en buizen kunnen
worden aangelegd om overtollig regenwater in De Zijl te lozen. Tijdens stortbuien liep De
Kooi namelijk een aantal keer
onder water. De gemeente was
gisteren niet in de gelegenheid
op het advies te reageren.

Leiden ✱ Bewoners van de Leidse wijk De Kooi kregen gistermiddag een Groen
Lintje voor hun verzet tegen de bomenkap in hun wijk. ,,Ze zijn begonnen met
het inzamelen van handtekeningen en bezwaarschriften en daardoor is de kap
uitgesteld’’, zegt GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn, die de lintjes uitreikte in de
Leidse bierbrouwerij Pronck aan de Ter Haarkade. Ook de Vrienden van het Singelpark en Leidenaar Ckees van Oijen kregen de onderscheiding die ieder jaar

door de GroenLinks wordt uitgereikt op de Dag van de Duurzaamheid. De lintjes zijn volgens Olsthoorn ’een bevestiging dat je goed bezig bent om Leiden
duurzamer en groener te maken’. De ’Vrienden’ kregen het lintje omdat hun
initiatief dit jaar steeds meer gestalte kreeg. Van Oijen is volgens Olsthoorn een
mooi voorbeeld van iemand die ’zijn idealen leeft’. ,,Hij heeft er alles aan geFOTO HIELCO KUIPERS
daan om zijn tuin en huis zo groen mogelijk te krijgen.’’

Verbod op wensballon, en boomklimmen wordt ook taboe
Loman Leefmans

Een wensballon.
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Leiden ✱ Leiden werkt aan een verbod op Chinese wensballonnen. Deze vaak van rijstpapier gemaakte
vliegende zak met een kaarsje eronder, heeft wereldwijd al enkele grote
branden veroorzaakt. Daarom
wordt het oplaten ervan, wat steeds
vaker gebeurt bij feesten en tijdens
Oud en Nieuw, verboden in Leiden
en opgenomen in de algemene

plaatselijke verordening (apv).
In diezelfde apv krijgt niet alleen de
Thaise lampion, zoals de zwevende
lantaarn ook wordt genoemd, binnenkort een vermelding. De Partij
voor de Dieren wil eveneens het
massaal oplaten van gewone ballonnen aan banden leggen, want die
zijn slecht voor het milieu. Probleem daarbij is volgens burgemeester Henri Lenferink dat het niet eenvoudig is om de ’dader’ op heter-

daad te betrappen. In de apv komt
wellicht ook een verbod op het klimmen in grote bomen, want die zouden beschadigd kunnen raken. Het
ringen van stieren, wat al jaren niet
meer gebeurt, blijft in de lokale verordening staan. ’Om nostalgische
redenen’, benadrukt Lenferink. De
gemeenteraad buigt zich later dit
jaar over de voorstellen voor de apv.
Als het aan GroenLinks en het CDA
ligt, keert een verbod op colporteren

terug op de lijst. En dan in het bijzonder op de Haarlemmerstraat bij
de Hartebrugkerk waar met regelmaat vertegenwoordigers van politieke partijen, bedrijven of religieuze organisaties hun mening of producten aan de man proberen te
brengen. Bedelen in de binnenstad
wordt eventueel ook weer verboden,
al ontraadt Lenferink dat. Volgens
hem geeft het niet of nauwelijks
overlast.

