
◆

14 zaterdag 15 januari 202214 Regio

Na Oostzaan is Leiderdorp de
tweede gemeente die de mi-
lieuprijs in de wacht sleept.
Voor bedrijven reikt het minis-
terie de prijs al sinds 2016 uit,
voor gemeenten gebeurde dat
in 2019 voor het eerst. De ge-
meente heeft de onderschei-
ding vooral te danken aan de
bedrijven in Leiderdorp die

braaf voldeden aan de wettelij-
ke verplichting om hun presta-
ties op het gebied van duurza-
me energie openbaar te maken.
Maar ook de plannen van de ge-
meente om wijken gasloos te
maken, telden mee voor de jury.

De prijs wordt 27 januari uit-
gereikt. Wethouder Rik van
Woudenberg noemt de winst
op Twitter ’geweldig nieuws’ en
bedankt ’alle inwoners en be-
drijven voor hun hulp aan in-
spraak’.

Aad Rietveld

Leiderdorp wint Energy Award
Leiderdorp ■ De gemeente
Leiderdorp heeft, zoals ver-
wacht, de Energy Award 2021
gekregen van het ministerie
van Economische Zaken en Kli-
maat. 

Wethouder Rik van Woudenberg noemt het winnen van de Energy
Award ’geweldig nieuws’. FOTO TACO VAN DER EB

Het opleidingsinstituut heeft
daar namelijk een nieuwe edu-
badge voor ontwikkeld. Met
zo’n digitaal certificaat kunnen
studenten laten zien dat ze,
naast diploma of certificaat,
over extra kennis en vaardighe-
den beschikken.

Beschikken leerlingen van de

opleiding Orde & Veiligheid
over de edubadge ’veiligheids-
fouilleringen’/’het aanslaan
van transportboeien’, dan heb-
ben ze volgens de school een
streepje voor wanneer ze stage
willen lopen, een vervolgoplei-
ding willen volgen bij politie of
marechaussee of aan de slag
willen als persoonsbeveiliger.
Van die laatste categorie wordt
volgens ’Rijnland’ steeds meer
gevraagd na de moordaansla-
gen op advocaat Derk Wiersum
en misdaadverslaggever Peter
R. de Vries.

Paul van der Kooij

Nieuw certificaat MboRijnland 
Leiden ■ Schoolexamens zijn
er niet in, maar studenten van
mboRijnland kunnen wel be-
wijzen, dat ze verdachten die
van A naar B moeten vakkundig
in de boeien weten te slaan. Of
mensen zodanig kunnen fouil-
leren dat ‘dreigend gevaar
wordt afgewend’.
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Het betreft een kavel in de wijk
Morskwartier tussen de Agaatlaan
en de Turkooislaan, aan de zijde van
de Hoge Morsweg. In het verleden
was er een kerk en een kinderop-
vang gevestigd. De Katwijkse bouw-
firma De Raad opperde vier jaar ge-
leden een plan om daarvoor in de
plaats tussen de 100 en 150 woningen
te bouwen.

Dat worden er 134, volgens de
meest recente plannen; waarvan 20
in de vrije sector en 114 sociale huur-
woningen. Het project is een jaar ge-
leden van De Raad overgegaan naar
woningcorporatie Portaal en het
hoogste gedeelte van het ontwerp
aan de Agaatlaan, steekt niet boven
de dertig meter uit.

Volgens de gemeente zijn er meer
pluspunten, zoals veel groen en

voorzieningen tegen eventuele hit-
testress en wateroverlast. Bovendien
zorgen de toekomstige bewoners
niet of nauwelijks voor een ver-
keerstoename, iets waar buurtbe-
woners eerder voor vreesden. 

De gemeente Leiden gaat nog wel
onderzoeken of wegen, stoepen en
paden in de directe omgeving ver-
legd of verbreed moeten worden,

maar een beslissing daarover wordt
pas volgend jaar verwacht. De bouw,
naar een ontwerp van architecten-
bureau Piet Onderwater & Partners
uit Rijnsburg, staat voor 2023 ge-
pland. 

Buurtbewoners en de klankbord-
groep worden over het Turkoois-
project met nieuwsbrieven op de
hoogte gehouden.

134 nieuwe woningen Turkooislaan
Loman Leefmans

Leiden ■ De bouw van een recht-
hoekig wooncomplex aan de
Leidse Turkooislaan is een stap
dichterbij gekomen. Het voorlo-
pige plan rond een groen hof ligt
de komende zes weken bij de ge-
meente ter inzage, wat inhoudt
dat betrokkenen eventuele op-
en aanmerkingen kunnen plaat-
sen.

Een animatie van het Turkoois-project. AFBEELDING WONINGCORPORATIE PORTAAL

In de enquête werd niet gevraagd
waarom de inwoners zo weinig ver-
trouwen hebben in het bestuur van
hun gemeenten. Portefeuillehouder
en burgemeester Emile Jaensch
(VVD) ziet meerwaarde in een ver-
volgonderzoek naar het waarom, en
wordt daarin gesteund door raads-

lid Melanie van Driel van coalitie-
partij PrO. Zo willen ze voorkomen
dat de gemeente onderwerpen prio-
riteert zonder de voorkeur van de
inwoners zelf te horen.

Oppositiepartijen D66 en BVNL
verwijzen liever naar ’dé inwoner-
senquête’; de gemeenteraadsverkie-
zingen. De partijen vinden dat ze al
genoeg signalen hebben ontvangen
om in te kunnen vullen bij welke
dossiers de grootste problematiek
ligt. Middels verkiezingscampagnes
en de uiteindelijke keuze van de in-
woners willen ze horen wat hun
prioritering is. Een vervolgonder-
zoek afwachten is dan overbodig. 

Over een aantal zaken die aange-
pakt moeten worden om het vertou-
wen van de inwoners te herwinnen,
zijn alle partijen het wel eens. Op

het gebied van communicatie en
transparantie zien ze allemaal ruim-
te voor verbetering, evenals het ver-
keer in het dorp. Eerder deze week

bespraken raadsleden al de aanpak
van het onderhoud aan bruggen en
wegen. 

Portefeuillehouder en burge-
meester Jaensch gaat met het college
overleggen of zij een vervolgonder-
zoek willen uitvoeren. 

Oegstgeest steggelt over aanpak
dalend vertrouwen in politiek
Anne de Vries

Oegstgeest ■ In de inwoner-
senquête van 2021 gaven de inwo-
ners van Oegstgeest een duidelijk
signaal af. Het vertrouwen in het
functioneren van de gemeente,
zowel het college als de raad, is
gedaald. Maar de partijen kon-
den het donderdagavond niet
eens worden over de aanpak
daarvan.

Het gemeentehuis van Oegstgeest. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

Unaniem eens:
communicatie en
transparantie 
kan beter

De vader vertrouwde het niet,
en was haar gevolgd. Toen hij
haar zag met de andere jon-
gens op straat, ontstak hij in
woede. Hij gaf zijn dochter drie
klappen op het achterhoofd, en
trok haar mee naar huis. Een
van de jongens kreeg nog een
bedreiging naar zijn hoofd ge-
slingerd. „Het waren corrige-
rende tikjes”, zei de vader vrij-
dag bij de politierechter. „Het
was eigenlijk meer aaien.” Hij
ontkende een van de jongens
bedreigd te hebben. Hij beves-
tigde dat er thuis onenigheid
was over de opvoeding van het

meisje. Hij was er tegen dat ze
in een kort rokje naar school
ging.

De Sassenheimer is naar aan-
leiding van het incident op
straat oktober vorig jaar door
de moeder van het meisje al uit
huis gezet. Hij leeft nu op straat
en slaapt in zijn auto. De rech-
ter vond daarom vrijdag dat de
man al behoorlijk gestraft is. Ze
besloot hem daarom alleen een
voorwaardelijk werkstraf van
38 uur op te leggen. Die hoeft
hij alleen uit te voeren als hij
opnieuw in de fout gaat. De
mishandeling én de bedreiging
waren volgens de rechter wel
bewezen.

Om zijn agressie beter in de
hand te houden, moet de Sas-
senheimer verplicht een cursus
gaan volgen. De straf van de
rechter komt overeen met de
strafeis van de officier van justi-
tie.

Maarten Bakker

Sassenheim krijgt werkstraf
voor mishandelen dochter
Sassenheim ■ Een 39-jarige
vader uit Sassenheim is door de
rechter veroordeeld tot een
voorwaardelijke werkstraf van
38 uur vanwege mishandeling
van zijn dochter en bedreiging
van een vriendje. Met een
smoes dat ze even naar de win-
kel ging, had ze heimelijk met
hem en een andere jongen op
straat afgesproken.


