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Drijvende ijsbaan Nieuwe Rijn maakt zich op voor de feestdagen
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Onderzoek
naar plussen
van het BSP
Loman Leefmans

Leiden n Wat heeft het Bio
Science Park (BSP), behalve een
boel werkgelegenheid, precies
opgeleverd voor Leiden? Dat is
de vraag die de lokale Rekenkamer gaat onderzoeken.

Leiden n De drijvende ijsbaan, op pontons in de
Leidse Nieuwe Rijn, maakte zijn debuut in 2009.
Tien jaar later is het een niet meer weg te denken
onderdeel van de feestdagen in het centrum van de

stad en de opbouw is inmiddels in volle gang. Zaterdag wordt de overdekte schaatsvloer geopend en
die blijft daar tot na de jaarwisseling liggen. IJzers
zijn er te huur, kook en zopie is er te koop en een

In de coulissen wordt
hard aan Lead geklust
Loman Leefmans

Leiden n Het is al geruime tijd
muisstil rond het meest omstreden
bouwproject van de laatste jaren in
Leiden. Daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat het bijschaven aan Lead is gestaakt. In een
brief aan buurtbewoners meldt de
gemeente dat er op de achtergrond
juist hard wordt gewerkt aan onder
meer het opzetten van een gloednieuwe inspraakronde.
Bovendien is projectontwikkelaar
Red Company uit Rotterdam bezig
het oorspronkelijke bouwplan bij te
schaven. Dit naar aanleiding van de
tips en eisen die eerder dit jaar vanuit de lokale politiek werden geopperd. Dan gaat het onder meer om
duurzaamheid, parkeerplekken en
percentages sociale woningen.
Lead is de naam van het plan voor
drie afzonderlijke flats langs de Willem de Zwijgerlaan, tegenover de
witte moskee en naast de wijk

Nieuw Leyden. Op de plek waar nu
nog een oude KPN-centrale staat en
een bedrijfscomplex van uitvaartfirma Monuta, moeten drie in hoogte
oplopende torens komen met in totaal circa 500 woningen en met een
top van 115 meter.
Vooral dat laatste schoot een fors
aantal buurtbewoners in het verkeerde keelgat. Een poging om er
een referendum over te houden,
strandde doordat er onvoldoende
Leidenaars waren die de beoogde
stadspeiling steunden.
Die controverse speelde zich afgelopen voorjaar af en daarna begon
een periode van stilte. Tenminste,
dat lijkt volgens de gemeente zo. In
de loop van volgend jaar ziet een
aangepast bouwplan het levenslicht
en gaat de gemeente, met de nadrukkelijke samenwerking met Red
Company, opnieuw een zogeheten
participatietraject met buurtbewoners aan. Exacte data voor de verschillende onderdelen ontbreken
nog.

fluitketel-curlingtoernooi is een van de festiviteiten
die er wordt afgewerkt. Volgende week komt er ook
nog een drijvende kerstmarkt naast te liggen, met
86 chaletjes.
FOTO TACO VAN DER EB

Het BSP begon in 1984 en is inmiddels uitgegroeid tot een
wereldwijd vermaard bedrijventerrein op het gebied van
medische technologie. Daar
kunnen de universiteit en de
gemeente zich voor op de borst
kloppen. Maar ondanks het
succes, blijft de gemeente met
regelmaat forse bedragen overmaken. Zo wordt binnenkort
een stichting opgezet die zich
met het beheer en uitbreiding
van het park gaat bezighouden. Leiden is gevraagd daaraan jaarlijks 338.000 euro over
te maken.
Dat vinden onder meer de SP
en het CDA wat al te gortig. En
aan het project European City
of Science 2022, een groot internationaal congres, draagt
Leiden ook nog een half miljoen euro bij.
De Rekenkamer gaat nu een
onderzoek beginnen naar wat
dergelijke bedragen de stad
opleveren. En: ’wat zou er gebeuren als de gemeentelijke inzet wordt beëindigd.’ Dat
wordt in de loop van volgend
jaar duidelijk.

Ontvangers bijstand
’zijn actief genoeg’
Loman Leefmans
l.leefmans@mediahuis.nl

Leiden n Leidenaars in de bijstand hoeven geen tegenprestatie te leveren voor het geld dat ze
van de overheid ontvangen.
En volgens het stadsbestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van
D66, PvdA en GroenLinks, is het zeker niet zo dat mensen in de bijstand niets uitvoeren. ’Ze zijn actief
genoeg’, schrijft GroenLinks-wethouder Yvonne van Delft.
De wethouder geeft in een brief
antwoord op schriftelijke vragen
van het VVD-raadslid Juliette Gilissen. Zij herinnerde het progressieve
stadsbestuur onlangs aan landelijke
richtlijnen. Die schrijven voor ’dat

bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten uitvoeren voor het
ontvangen van hun uitkering. Het is
immers logisch dat je - waar mogelijk - iets terug doet wanneer je geld
van de overheid ontvangt.’
Toch is zo’n tegenprestatie in Leiden nog nooit gevraagd en het huidige stadsbestuur is dat ook niet van
plan te gaan doen. Maar, zo staat in
het antwoord, daaruit mag niet de
conclusie worden getrokken dat Leidenaars met een uitkering geheel
nutteloos door het leven gaan.
Met een aantal cijfers en getallen
maakt Van Delft dat duidelijk. In
Leiden zitten 3.000 inwoners in de
bijstand. De helft daarvan neemt
deel aan re-integratietrajecten, nog
eens 458 hebben parttime inkomsten, ongeveer 330 doen vrijwilligerswerk, 52 verlenen mantelzorg
en 83 volgen Nederlandse taalles.

Maar kwart van
de doelgroep kan
echt aan het werk
’Verreweg de meeste mensen in de
bijstand zijn dus aantoonbaar actief.’ Bovendien zijn er 800 die om
uiteenlopende redenen zijn vrijgesteld van het uitvoeren van werk.
Libertas becijferde onlangs dat
vijftig procent van de bijstandsgerechtigden werk kan verrichten.
Volgen het stadsbestuur is dat onjuist en gaat het maar om een kwart.
Zich beroepend op cijfers is Leiden
dus niet van plan tegenprestaties te
eisen zoals de regering dat wenst.

