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Minder woningen, geen extra water 

Plan •Havenkwartier• 
drastisch gewijzigd 
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LISSE - Het grote project 'Havenkwar
tier', op het voormalige domein van 
Hobaho in Lisse, is drastisch gewij, 
zigd. Het huidige plan bevindt zich 
nog in het conceptstadium, maar 
wethouder Bas Brekelmans lichtte 
vorige week donderdag alvast een 
tipje van de sluier op tijdens de ver
gadering van de commissie Ruimte 
en Infrastructuur. Uit die presentatie 
blijkt dat het plan wordt opgedeeld 
en Hoogvliet een op zichzelf staand 
project zal worden. 

door Arie in 't Veld 

Brekelmans memoreert dat het plan 
zoals dat in eerste instantie werd 
gedacht. niet uitvoerbaar bleek: 
"Medio 2010 werd het plan aange
past met minder appartementen, 
maar ook dat bleek niet haalbaar in 
de huidige markt. Ook ging meespe
len dat Hoogvliet uiteindelijk niet 
wil verhuizen en vervalt de publie
ke. ondergrondse, parkeergarage, 

Alternatief plan 
Trompenburg 
in de maak 
LISSE- Er komt een alternatief plan 
voor het project Trompenburg. 

. waarvan ook het woon-zorgcen-
trum Rustoord deel uitmaakt . 
Wethouder Bas Erekeimans liet dit 
woensdagavond 18 januari weten 
in de vergadering van de commis· 
sie Maatschappij en Financiën. Hij 
deed dat naar aanleiding van vra· 
gen van CDA'er André Bostelaar. 

. Bostelaar vroeg onder andere, of 
er wat gaat gebeuren om de woon
en leefomstandigheden van de 
bewoners van Rustoord te verbe
teren: "Want we krijgen signalen 
dat het water hen zoetjesaan tot 
aan de lippen staat." Brekelmans 
zei te beseffen dat de situatie niet 
prettig is. "Maar primair is nu de 
zorgverlener aan zet. Intussen is 
men ook bezig met het ontwerpen 
van een alternatief plan en kan 
wellicht ook de vervelende tijde
lijke huisvesting die aan de orde 
was. worden voorkomen". aldus 
de wethouder. • 

Links onderin de Molenstraat. De bomenrijen rechtsonder staan op de parkeer
plaats Haven/Grachtweg (Artist impression: pr). 

die ook een enorme kostenpost in 
dit project vonnde." 
Ook zal er volgens de wethouder 
geen winkelvloeroppervlak worden 
toegevoegd zoals aanvankelijk de 
bedoeling was en wordt het gebied 
Haven/Grachtweg bij lange na tiiet 
zo bebouwd als in de eerste plannen 
geschetst werd. Minder steen dus, 
maar ook minder woningen. Hoe 
het plan precies in elkaar zal steken, 
wordt later duidelijk, maar de eer
ste schetsen geven al wel een goede 
indruk van de richting. die men op 
wil gaan. Het inbrengen van extra 
water in het gebied wordt voorals
nog vrijwel uitgesloten. Hiertoe is 
men niet verplicht en het is boven
dien een kostbare aangelegenheid. 

Hoogvliet 
In het nieuwe plan wordt Hoogvliet 
een op zichzelf staand project. Bre
kelmans meldt dat men hiermee 
tempo wil maken. In dit plan zijn 
minstens twee opties voorhanden, 
namelijk revitalisering van het hui
dige pand of sloop en nieuwbouw. 
Daarbij moet gedacht worden aan 
het uitbreiden van de supermarkt 
richting Kapelstraat (waar eerst Zee
man was gevestigd) en de Gracht-

wegzijde (de panden van de VW, 
het reisbureau en aanpalende huis
jes). Hoogvliet heeft de voorkeur 
uitgesproken voor sloop en nieuw
bouw. Van het nieuwe complex 
zal ook' een parkeergarage aan de 
achterzijde deel uitmaken, hetgeen 
ook voor de gemeente interessant 
is. Niet in de laatste plaats. omdat 
ook het te zijner tijd in gebruik te 
nemen cultureel centrum publiek 
en dus auto's zal trekken. 

Sloop 
Het slopen van de appartementen 
aan de Molenstraat, hetgeen in het 
plan van het deelplan 'De Door
braak' op het programma stond, 
blijft vooralsnog gehandhaafd. 
Mede vanwege de ruimte, die de 
nieu_wbouw van de parkeergarage 
nodig heeft en de te verwachten 
(vracht)verkeersbewegingen. • 

Voor de kortste weg 
op de arbeidsmarkt 

41.lf!Me. 
www.baanindebuurt.nl 

Strenger .toezicht ,ep 
verkeeF Kape_lstraat 
ussE- De gemeente gàat erop toe
zien dat brommers en auto's geen 
gebruik meer maken van de Kapel
straat. Wethouder Ad, va~ Zeist zei 
vorige week woensdagavond, tij
dens de vergadering van de com· 
missie Maatschappij en Financiën, 
dat er klachten zijn over het regel
matig overtreden van de regels. 
De weg mag alleen als doorgang 
worden gebruikt door vergunning
houders, maar er blijken nogal 
eens automobilisten en bromfiet
sers te zijn, die geen vergunning.. 
hebben, maar toch van die straat 
gebruikmaken. "We gaan een 

handhavingstraject in gang zetten 
om daar een eind aan te maken. 
In eerste instantie ?al er door de 
toezichthouders worden gewaar·.· 
schuwd, maar daarna zu_llen er 
bekeuringen worden uitgedeeld", 
aldus Van Zeist. Volgens de wet
houder is het geheel en definitief 
afsluiten van de straat geen optie. 
De waarschuwingen én eventuele 
bekeuringen gelden överigens ook 
voor de vrachtrijders, die buiten 
de daartoe gestelde tijden van de 
straat gebruikmaken. De gemeen
te zal de winkeliers hierover inlich
ten. • 
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.. Verzwaar je vuilniszak .. 
LISSE - Als oplos~ing tegen het weg
waaien van de zakken met kunststof 
afval, kunnen deze het best worden 
verzwaard. Wethouder Ad van Zelst 
gaf deze tip donderdagavond tijdens 
de vergadering van de commissie 
Ruimte en Infrastructuur. Een vraag 
van Bjorn Hubert (WO) vormde de 
aanleiding hiertoe. 

door Arie in 't Veld 

Van Zelst:'"Er zijn diverse mogelijk
heden om het wegwaaien van de 
zakken te voorkomen. je. kunt ze 
aan elkaar vastbinden, of aan een 
boom of paal De mensen van De 
Meerlanden snijden dat dan wel los . 
Maar je kunt ook in één of meer in 
te leveren flessen een laagje water 
doen, waardoor het allemaal wat 
zwaarder wordt." 
Van Zeist zei ook dat Lisse wat die 
inzameling betreft nog in een proef-

stadium zit. "En we weten ook nog 
niet of dit zo blijft. Als eenmaal 
duidelijk wordt dat de inzameling 
wordt doorgezet en de vergoedin
gen er komen. kunnen we wellicht 
gaan nadenken over een betere 
manier van inzamelen." 
Over inzamelen gesproken: PvdA
er Dolf Kistemaker haakte in door 
te stellen, dat De Meerlanden de 
ophaaldata heeft veranderd en in 
een aantal wijken ook de opstel
plaatsen. Dit vanwege het inzetten 
van een wagen met een zijlader. "En 
daarbij komt het voor dat in som
mige straten men nu de klikobak
ken moet neerzetten op plekken 
waar anders auto's staan. Zo maak 
je de parkeerproblematiek een stuk 
ingewikkelder", aldus Kistemaker. 
Van Zeist was nog niet van deze 
situatie op de hoogte en liet weten 
dit te zullen onderzoeken en erop 
terug te komen. • 

Huisbroeiers kunnen 
aan de slag ~et bollen 

LISSE- De deelnemers aan de jaarlijk· 
se huisbroeiwedstrijd in Lisse kunnen 
aan de slag. Afgelopen zaterdag wer
den door elke deelnemer (ongeveer 
zeventig in totaal) elf potten bloem
bollen mee naar huis genomen. De 
potten konden opgehaald worden bij 
het bedrijf P. van Dijk en Zn .. 

door Arie In 't Veld 

Waarschijnlijk zal menige deelne
mer al gelijk een fikse koude plek 
in huis of ~chuur opzoeken om 
de potten neer te kunnen zetten, 
want bij het uitkuilen bleek dat 
nagenoeg alle bollen al flinke pen
nen laten zien en dus al op weg zijn 
om groei en bloei te ontwikkelen. 
En dat is geenszins de bedoeling. 
Althans niet nu, want het kunstje 
is om ervoor te zorgen dat alle pot
ten pas prachtig in bloei staan op 
donderdag 16 februari. De dag voor 
de Lenteflora bij PPO aan de Prof. 
van Slagterenweg in Lisse. Die expo
sitie is op 17 februa1i geopend van 
18.00 tot 21.00 uur, op zaterdag 18 
en zondag 19 februari van 10.00 tot 
17.00 uur en op maandag 20 febru
ari van 08.00 tot 15.00 uur. Naast 
de broeiresultaten zijn er dan ook 
de zogenoemde vrije inzendingen, 
die in fraaie arrangementen zullen 
worden getoond. 

Voeten in pot 
De nog enige onder het Noordzee
kanaal overgebleven huisbroeiwed
strijd bestaat al dik tachtig jaar en 
kan zich nog altijd in een goede 
belangstelling verheugen. Ook van 
de zijde der deelnemers, die zich 
soms in alle mogelijke bochten 
moeten wringen om de bollen tot 
bloei te brengen. En wat vooral telt 
op tijd, zodat ze perfect onder de 

De potjes met bollen werden afgelo
pen zaterdag opgehaald bij P. van Dijk 
en Zn. (Foto: Arie in 't Veld). 

ogen van de jury worden gebracht. 
Het huisbroeierspad is echter niet 
zo eenvoudig te begaan. Op een 
bepaald moment hebben de bollen 
te weinig licht of juist te veel, het 
andere moment te veel koude of 
juist te veel warmte. Dat betekent 
dat de potten om de haverklap 
moeten worden verplaatst naar 
plaatsen, waar de situatie perfect 
is om de bollen tot ontwikkeling te 
brengen. Niet zo eenvoudig. Temeer 
daar de huisbroeiers geen gebruik 
mogen maken van allerlei al dan 
niet technische voorzieningen en 
dus geheel afhankelijk zijn van de 
(weers)omstandigheden, ervaring 
en inzicht. Bekend zijn de verhalen 
dat de broeiers ten einde raad de 
koelkast leeg vegen en alle moge
lijke koel te bewaren artikelen dan 
maar even buiten worden gezet om 
de bollen een goede koele plaats te 
verschaffen. Of de keren dat ze in de 
slaapkamer worden geplaatst en de 
broeier daaraan bij het uit het bed 
stappen wordt herinnerd, omdat 
hij of zij met de blote voeten in de 
pot bollen is gaan staan. 
Werk aan de winkel dus voor de 
groep enthousiastelingen, die met 
man en macht zal proberen het 
vo01jaar (nog) vroeger tot ontlui
ken te brengen. Zij kunnen hun 
enthousiasme botvieren op de nar
cissen Tamar Fire en India, die beide 
al flink omhooggeschoten waren, 
de tulpen Ferrari, Yellow King en 
Carola, en de hyacinten Blue Star, 
White Pearl en Pink Surprise. Over 
een week of vier kan eenieder het 
bereikte resultaat (toegang is gratis) 
bewonderen. • 


