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Burgemeester Lisse draagt 
macht over aan Prins René · 
ussE - Nog even en dan is het weer 
zover: aanstaand weekend is Lisse 
'Gaapstokkenrijk'. !:let dorp wordt 
dan enkele dagen geregeerd door 
Prins René en zijn gevolg. Dat start 
vrijdag als de Gaapstokken zich vanaf 
19.30 uur verzamelen in het gemeen
tehuis, alwaar uit handen van B en W 
de sleutel van het dorp wordt overge
dragen. Wellicht is het burgemeester 
Lies Spruit, die de macht dan tijde
lijkoverdraagt Maar slechts voor een 
paar dagen, want ze heeft nog het 
nodige te doen in Lisse. 

door Arie In 't Veld 

Tijdensdeze bijeenkomstinderaad
zaal zal ongetwijfeld keer op keer 
hetwelbekende 'Alaaf te horen zijn 
en zet huisband De Pretnoten alles 
op alles om de sfeer te verhogen. 
Dat gebeurt rond de overdracht, 

De prinsenkar rijdt door het centrum 
van Lisse tijdens de comavalsoptocht 
van vorig jaar (Archieffoto: Lio in 't 
Veld). 

maar ook rond de bekendmaking 
van de 'Supergaper'. Een benoe
ming, die de vereniging altijd tot op 
het laatste moment geheim weet te 

houden. Na de bijeenkomst in het 
gemeentehuis verkast de hele stoet 
naar Basso, om daar het feest op 
informele wijze voort te zetten. 

Optocht 
Zaterdag 18 februari· is de dag van 
de optocht. Dit keer .start de carna
valeske karavaan bij het clubhuis 
van De Watervrienden nabij het 
zwembad (en tegenwoordig ook 
het onderkomen van De Gaapstok
ken) en daarvandaan trekt de stoet 
om 15.00uurrichtinghetdorpvoor 
het rondje Blokhuis. Uiteindelijk 
gaat men terug naar het clubhuis, 
waar ook de prijsuitreiking volgt . 
In hetzelfde etablissement vindt 
die avond de feest~vond plaats. 
Het bestuur nodigt eenieder uit om 
hieraan verkleed deel te nemen. 
Het thema is 'Iedereen plezier op 
zijn eigen manier'. Er is ook volop 
muziek, van een deejay, maar 
tevens van De Pretnoten. Aanvang 
is om 20.00 uur en de toegang is 
gratis. 

Boerenbruiloft 
Een dag later zijn de vereniging 
en het grote gevolg present in de 
sporthal van FC Lisse. Daar wordt 
dan de Boerenbruiloft gehouden. 
Voor kaarten kan men kijken op 
www.gaapstokken.nl. 
Op dinsdag 20 februari is er ten slot
te. het carnaval voor senioren in De 
Beukenhof (Eikenlaan 2a). Vanaf 
14.30 uur wordt de Boerenbruiloft 
dunnetjes overgedaan. Indien er 
kaartjes over zijn, worden die ver
kocht. Deze kosten 9,50 euro. • 

Fietsers in de knet· 
op Rooversbroekdijk 

LISSE - De veranderingen aan de ver· 
keerssituatie op de Rooversbroekdijk 
lijken niet het gewenste effect te heb
ben. Via Twitter heeft een aantal inwo
ners vorige week te kennen gegeven, 
dat het er volgens hen juist onveiliger 
is geworden. Met name voor fietsers, 
die in het in het gedrang dreigen te 
raken wanneer auto's passeren. En 
n·og meer wanneer de ene automobi
list wat meer gas wil geven dan de 
ander om de chicanes die in·de weg 
zijn aangebracht, net wat eerder te 
nemen. Geen situatie dus, die in 
het kader van Duurzaam Veilig een 
schoonheidsprijs verdient. 

door Arie in 't Veld 

De fractie van D66 Lisse heeft, na 
de diverse meldingen, vorige week 
poolshoogte genomen en kwam 
tot de conclusie, dat er nog wel wat 
moet gebeuren om het inderdaad 
veiliger te maken. Cor van Dijk 
van die . fractie begon daar don-

De verkeersveiligheid is er niet beter 
op geworden (Foto: Arie in 't Veld). 

derdagavond over in de vergade
ring van de commissie Ruimte en 
Infrastructuur. "Het ontbreekt met 
name aan een goede markering", 
aldus Ruigrok, die geen opmer
kingen maakte over het feit, dat 
de fietsers nogal eens in het nauw 
dreigen te raken. 
jaap Schuijt (CDA) sloot zich bij 
Ruigrok aan en zei ook dat omwo
nenden hun zorg over de nieuwe 
situatie hebben uitgesproken. "Met . 
het dringende verzoek om de situ
atie nog eens te bekijken en met de 
omwonenden te bespreken." 
Wethouder Ad van Zeist liet weten 
dat het ontwerp van de reconstruc
tie ter inzage heeft gelegen en dat 
hij niet van plan is dat traject in 
heroverweging te nemen. Van 
Zeist: "Wel gaan we nog kijken wat 
er mogelijk is om de markering te 
verbeteren." • 
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.Gemeentebestuur wil in december 
starten ~·met herinrichten Vierkant 

LISSE - De tijd heeft geleerd dat niet 
alles wat je in een planning opneemt 
ook tijdig kan worden opgepakt, maar 
vooralsnog heeft het college van B en 
W van Lisse het voornemen om in 
d~cember van dit jaar te starten met 
de herinrichting van dorpsplein 't 
Vierkant. Over die herinrichting werd 
maandagavond in het gemeente
huis een goed bezochte bijeenkomst 
gehouden. De eerste avond ·in een 
sessie van meerdere bijeenkomsten, 
met tot doel de bewoners/ belang· 
hebbenden zo veel als mogelijk in de 
ontwikkeling te betrekken. 

door Arie in 't Veld 

Voor beeldend kunstenaar jules 
Sadee, die het Vierkant. zoals dat 
er nu (inclusief de kunstwerken) 
bij ligt heeft ontworpen, is er aan 
ui_tgangspunten niet veel veranderd 
ten opzichte vél)l 1995. "Ik vind het 
grappig dat een aantal items dezelf
de zijn als toen. Maar ook was het 
de bedoeling om iets te doen met de 
cultuurhistorie waardoor het plein 
in de huidige vorm is ontstaan. Ik 
ben me er van bewust dat we in een 
andere tijd leven en het gebruik van 
het plein in de loop van de tijd is ver
anderd en wil graag bij de verdere 
ontwikkelingen betrokken blijven." 
Sadee zei ook dat het verplaatsen 
van haar kunstwerken op zichzelf 
geen probleem behoeft te vormen . 
"En als dat niet op het Vierkant gaat 
is er wellicht in Lisse een andere 
goede plek voor te vinden." Wet
houder Bas Brekelrnans erkende 
dat er iets van cultuurhistorie moet 
blijven, maar zei ook dat de coalitie 
van het Vierkant een verblijfs- en 
horecaplein wil maken. Met uiter
aard ruimte voor terrassen en eve
nementen. "We willen een proces 
in gang zetten waarbij de inwoners 
aan deze ontwikkeling bijdragen. 
Dat doen we in drie bijeenkomsten 
van zogenoemde schetsgroepen op 
27 februari en 12 en 21 maart. Een
ieder die daarin geïnteresseerd is, 
kan zich daarbij aansluiten." Brekel
mans zei dat voor het Vierkant een 
half miljoen euro is gereserveerd. 

www.baanindebuurt.nl 

De bijeenkomst over de herinrichting van het Vierkont werd goed bezocht (Foto: 
Arle in 't Veld). 

De schetsgroepen krijgen te maken 
met gestelde kaders, zoals onder 
andere voldoende sfeerverlichting, 
geen donkere hoeken, royale loop
stroken, het eventueel realiseren 
van 'De Witte Zwaan' en het plein 
inrichten als culinair horeca- en 
evenementen plein. 
Mevrouw van der Aart, bewoonster 
van de Heerewegnabij het Vierkant, 
merkte over met name de evene
menten op zondag op dan wel graag 
te zien dat de volumeknoppen van 
de installaties lager worden gezet. 
"ln sommige gevallen is de herrie 
tot in de wijde omgeving niet te har
den. Ook niet voor terrasbezoekers 
overigens." Brekelmans zei dat ook 
dit deél uitmaakt van de s.tudie. Ver
der mogen er geen verkeersdrem
pels komen, moet worden bekeken 
of de bomen worden gehandhaafd 
(inclusief de ceder waarover .al 
meerdere malen is gediscussieerd), 
de plaats van de kunstwerken, het 
groen, de plek van de bloemenki
osk en al dan geen autoverkeer over 
het plein. Ook de mogelijkheid of 
wens om een (mobiele) muziektent 
of podium in de herinrichting op te 

USSI· De Fi1ese rayonhoofden heb· 
ben het een stuk rustiger gekrepn 
na de turbulente dagen van vorige 
week. Wellicht denkt men nog dat 
een volgende vorstperiode toch nog 
een Elfstedentocht kan opleveren, 
maar in Lisse wordt door een flink 
aantal mensen al verder gedacht. 
Dat zijn de deelnemers aan de huis
broeiwedstijden, die de lente al in 
hun bol hebben. En ook zij hebben 
turbulente dagen achter de rug, 
want men had de handen vol aan 
het in het gareel houden van de pot
ten bloembollen. Al bij net inhalen 
waren de bollen door de extreme 
najaarsomstandigheden flink ont
wikkeld. 'Naar buiten met die bollen' 
is dan de boodschap, maar dat ging 
weer niet, want plots sloeg Koning 
Winter keihard toe en moesten de 
bollen binnen blijven. Met tot gevolg 
dat bij menige huisbroeier de haren 

nemen zal worden meegenomen. • 
De pomp en urilift moeten worden 
gehandhaafd. Marius Nieuwenhuis 
wees er op dat bij de herinrichting 
wel rekening gehouden moet wor
den met de doortocht van het Bloe
mencorso. Brekelrnans waagde het 
om het idee op' te werpen dat het 
corso wellicht anders kan rijden, 
maar dat stuitte in de zaal massaal 
op tegenstand. john de Bruin merk
te op dat het Vierkant meer zaken 
omvat dan alleen horeca en die win
keliers in de plannen niet worden • 
genoemd. Brekelmans zei daarover 
dat dit geenszins de bedoeling is 
omdat ook zij een belangrijk deel 
van het Vierkant uitmaken. "Maar 
nu leggen we de nadruk even op 
de horeca èn de terrassen." Voor de 
schetsgroepen ligt er nog heel wat 
werk in het verschiet. De bedoeling 
is dat die groepen drie varianten OP
tafel legen, die daarna (nog altijd 
als schetsen) de procedure in gaan. 
Waarschijnlijk kan dan in novem
ber het definitieve ontwerp worden 
gemaakt, gevolgd door de aapbeste
ding en begint in december de her
inrichting van het Vierkant. • 

te berge en de tulpen uit de pot 
rezen en te vroeg vol in bloei kwa
men. Wat van al die Inspanningen 
toch nog terecht is gekomen, kan 
iedereen bekijken tijdens de Len
teflora, die komend weekend in de 
ruimte van PPO (Prof. van Slogteren
weg) wordt gehouden. Het thema is 
dit jaar 'Bloeiende kunst'. En kunst
jes waren nodig om de potten op tijd 
in bloei te krijgen. De bloemen voe
ren op de expositie dus de boven
toon en worden ajingevuld met 
bloemenschilderijen. De opening 
wordt vrijdag 17 februari verricht 
door Caroline Glas, een kunstenares 
uit Lisse. De openingstijden van de 
(gratis te bezoeken) tentoonstelling 
zijn: vrijdag 17 februari van 18.oo tot 
21.00 uur, zaterdag 18 en zondag 19 
februari van 10.00 tot 17.00 uur en 
maandag 20 februari van o8.oo tot 
ts.eo uur. • 


