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Leiden ■ Een bijzondere klus voor onderaanne-
mer Van Hattum en Blankevoort: in 48 uur tijd
maakte het infrabedrijf op elf meter diepte onder
water de vloer voor de parkeergarage bij de Meelfa-

briek in Leiden. Twee etmalen reden grote beton-
mixers af en aan. ,,Driehonderd wagens in totaal,
met elk elf kuub beton’’, aldus Jan Molenschot. Van-
morgen vroeg werd die klus afgerond. De betonnen

vloer op de bodem van de put, één meter dik, krijgt
nu een week of drie om uit te harden. Daarna wordt
het water uit de put gepompt en wordt de parkeer-
garage afgebouwd. FOTO’S CORENTIN HAUBRUGE

Optocht 48 uur lang reden betonwagens af en aan

Afgelopen weekend meldden zich
zo’n vijfhonderd mensen bij de
Meelfabriek, aankomend weekend
worden er opnieuw veel bezoekers
verwacht.

,,Het gaat om zestien apparte-
menten in het Meelpakhuis, monu-
mentaal vanwege de karakteristieke
betonnen kolommen. En om zestien
appartementen in de nieuw te bou-
wen silotoren’’, zegt Patty Beuk van
de Meelfabriek. Dit zijn de enige
woningen die onderdeel uitmaken
van fase twee. Verder gaat het om
onder andere een vestiging van Az-
zurro Wellness, een art-centre en het
Meelfabriek Hotel in het Siloge-
bouw.

,,De verkoop sluit op 21 oktober’’,
aldus Beuk. ,,En dit is echt officieel
de allerlaatste verkoopronde. De
mensen die ik afgelopen weekend
sprak, zeiden: ’het is nu of nooit’.’’

Fase twee van het Meelfabriek-
project begint januari volgend jaar.
Een oud silogebouw op de plek waar
de Silotoren aan de Zijlsingel moet
komen, wordt gesloopt. Dat geldt
ook voor de gevels van het Meelpak-
huis: die verdwijnen zodat de ko-
lommenconstructie van dit gebouw
zichtbaar wordt.

De laatste 
32 van de
Meelfabriek
Annet van Aarsen

Leiden ■ Het loopt storm op de
verkoopdagen voor de allerlaatste
32 appartementen die beschikbaar
komen bij het Meelfabriek-terrein
in Leiden. 

Dat blijkt uit de programmabegro-
ting, die burgemeester en wethou-
ders dinsdag presenteerden op het
stadhuis. „Op de lange termijn moe-
ten de uitgaven naar beneden. Mo-
gelijk gaan ook de lokale lasten om-
hoog”, zei wethouder Daan Binnen-
dijk tijdens een persgesprek over
het financiële plaatje. 

Voor aankomend jaar is de 1,3 mil-
joen euro voor jeugdzorg nog bij el-
kaar gesprokkeld, maar vanaf 2021
weet Leiderdorp nog niet waar het
geld vandaan gaat komen. Sinds
2015 hebben gemeenten de jeugd-
zorg onvrijwillig van het rijk over-
genomen. De gemeente loopt veel
geld voor de zorgtaken mis. Het Rijk
heeft sinds de decentralisatie fors
bezuinigd. Daarbij krijgt Leider-
dorp veel minder geld omdat de ei-
gen bijdrage voor zorg aan huis
(wmo) een vast bedrag is geworden,
in plaats van een inkomensafhanke-
lijke bijdrage. „Dat geld was anders
naar jeugdhulp gegaan.”

Plannen met de jeugdzorg zijn er
overigens wel. „De nadruk komt op
preventie. De eerste jaren zijn de ge-

volgen hiervan minder zichtbaar,
maar dat werpt daarna hopelijk zijn
vruchten af.”

Behalve de jeugdzorg zijn ook de
kosten voor nieuwbouw en renova-
tie van scholen niet begroot. „Dit is
plan voor de aankomende vijftien
jaar. Dat plan is nog niet af, dus dit
kon ook niet meegenomen worden”,
zegt Binnendijk. Ook voor deze toe-
komstige uitgaven hebben burge-
meester en wethouders nog geen
oplossing. 

Ondanks de bezuinigingen heeft
Leiderdorp een hoop ambitieuze
plannen voor 2020. Er komt onder
andere meer duidelijkheid over
plannen voor een gasloos dorp, een
beter minimabeleid met de nadruk
op schuldhulpverlening en een
prioriteit voor preventieve veilig-
heid, zoals het terugdringen van on-
line criminaliteit. 

Voor de zomer van 2020 komt een
definitieve gebiedsvisie voor de
Baanderij, waardoor bewoners en
ondernemers niet meer in het onge-
wisse zitten. Ook moet het voor Lei-
derdorpers (financieel) makkelijker
worden om deel te nemen aan edu-
catieve en culturele activiteiten.

Voorts zijn er plannen om Leider-
dorp beter op de kaart te zetten met
een heuse Leiderdorp Marketing.
Hoeveel geld daar voor wordt be-
groot en wat de plannen precies
zijn, is nog onbekend, zegt wethou-
der Willem Joosten. 

„Maar het is niet de bedoeling dat
er tienduizend Chinezen deze kant
op komen.”

Geldpotje van
Leiderdorp raakt op
Jorien van der Keijl

Leiderdorp ■ Het geld bij de ge-
meente Leiderdorp raakt op. Voor
aankomend jaar zorgen de reserves
nog net voor een ’sluitende begro-
ting’. Maar op de lange termijn zijn
er geen oplossingen om toekomsti-
ge gaten te dichten. Zo is voor jeugd-
hulp vanaf 2021 geen geld meer be-
groot.




