Leiden en omgeving

’Blaastesten werden een soort attractie: iedereen wilde blazen’ Pel van Hattum
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Bacheloropleiding universiteit ook naar Den Haag

wassenaar

Studie bestuurskunde verlaat Leiden
door erna straatsma

- Zo’n 400 Leidse bachelorstudenten bestuurskunde verhuizen met ingang van studiejaar 2013/2014 naar Den
Haag. Het college van bestuur van de Universiteit Leiden
steunt het besluit van de Hofstadfaculteit.
LEIDEN

De verplaatsing van de bacheloropleiding past in het streven om
de Campus Den Haag uit te breiden met onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het gebied
van bestuur, internationale
vraagstukken en veiligheid. Dat
sluit nauw aan bij het streven van
Den Haag om zich te profileren
als stad van ’bestuur, vrede en
veiligheid’. De afstudeerrichting
bestuurskunde krijgt de nieuwe
naam ’beleid, bestuur en organisatie’.
Al eerder viel het besluit om
twintig researchmasterstudenten naar Den Haag te verhuizen,

samen met circa 35 medewerkers
van het instituut Bestuurskunde. De verhuizing van de bacheloropleiding naar Den Haag herstelt de eenheid van het instituut, aldus het Haagse faculteitsbestuur. Daarnaast heeft de stad
Den Haag, waar de regering en
alle ministeries zetelen, de bestuurspraktijk in ruime mate ’in
huis’. Dat biedt de mogelijkheid
om een wisselwerking tussen
theorie en praktijk te bevorderen.
Het bacheloraanbod van de
Haagse campus wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid, zo

Initiatiefvoorstel PvdA, GB en CU

laat het college van bestuur in
een brief aan de universiteitsraad weten. Concrete plannen
daarvoor bestaan echter nog
niet.
Campus Den Haag biedt nu
masteropleidingen aan op het
gebied van bestuurskunde (’public administration’, ’crises and
security’ en ’management van de
publieke sector’), de master ’political science, drie afstudeerrichtingen van de master rechtsgeleerdheid en de advanced master
’public international law’. Daarnaast is het in Den Haag mogelijk de bacheloropleiding ’liberal
arts and sciences’ te volgen binnen het Leiden University College, dat zich richt op buitenlandse
studenten. Per 1 september begint in Den Haag de afstudeerrichting ’international studies’,
die wordt verzorgd door de in

Leiden gevestigde faculteit geesteswetenschappen.
De Haagse faculteit biedt ook
twee afstudeerrichtingen aan in
samenwerking met andere opleidingsinstituten. Zo is het mogelijk om ’informatica en economie’ te volgen in samenwerking
met de Rotterdamse Erasmus
Universiteit. Samen met de Hogeschool Inholland verzorgt de
Campus Den Haag de Academische Pabo.
In de nabije toekomst wil de
Campus Den Haag een Graduate
School oprichten, waarin School
of Governance een belangrijke
plaats krijgt. Dit gebeurt in samenspraak met de Erasmus Universiteit en de Technische Universiteit Delft, waarmee Leiden
de komende jaren nauw gaat samenwerken. Op termijn moet de
Haagse campus circa 2.500 stu-

Geesteswetenschappen

De bestuurskunde-studenten verhuizen.
denten huisvesten. De universiteitsraad is al langere tijd kri-
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tisch over de Haagse plannen van
het universiteitsbestuur.

De faculteit geesteswetenschappen wijzigen diverse
opleidingen per 2013/2014 op
enkele punten:
• ’Islamstudies’ is de naam
van een breed opgezette
opleiding, ter vervanging
vande huidige bachelor islamitische theologie. Bij islamstudies krijgt ook de islam als
’maatschappelijk verschijnsel’
aandacht.
• De voertaal van bacheloropleiding Zuid- en ZuidoostAziestudies wordt Engels en
draagt de nieuwe naam South
and SouthEast Asian Studies.
• Chinese Linguistics is een
nieuwe afstudeerrichting bij
de masteropleiding Taalwetenschappen.

Opening Passantenhaven nog zonder faciliteiten

’Extern onderzoek
naar chaos Coligny’
door rob onderwater

- Hoe is het mogelijk
dat het Katwijkse plan Coligny een school, multifunctioneel gebouw en appartementen met
parkeergarage - bijna een miljoen duurder is geworden dan
aanvankelijk begroot? Die vraag
willen PvdA, GemeenteBelangen
en ChristenUnie beantwoord
zien.
KAT W I J K

Raadsleden Matthijs van Tuijl,
Gerard Bol en Atie Kuijt willen
de onderste steen naar boven halen. ,,Er zijn redenen om te twijfelen over de regierol van de gemeente.’’ Het voorstel voor een
extern onderzoek wordt op 16
april door de commissie Welzijn
behandeld.
Wethouder Daan Binnendijk
zit nog steeds in zijn maag met
het project. Hij had allang openheid van zaken moeten geven in
deze kwestie, maar hij heeft verzocht om verlenging van geheimhouding. De raadsleden
mochten tot 1 april niets zeggen
over vertrouwelijke stukken omtrent de financiële afwikkeling.
Openheid heeft nadelige gevolgen voor de onderhandelingspositie van de gemeente, vindt Binnendijk. De raad heeft toegestemd om de vertrouwelijkheid
in elk geval tot de zomer te handhaven.
Het project is vanwege die geheimhouding met mistflarden
omgeven. Wat er allemaal mis is
gegaan, proberen de raadsleden
nu boven tafel te krijgen. Daarvoor wordt wel de hulp ingeroepen van externe adviseurs. Dat
gaat de gemeentelijke schatkist
nog eens dertigduizend euro
kosten.
Raadslid Matthijs van Tuijl
(PvdA) wil het naadje van de kous
weten. ,,Er zijn verschillende redenen om te veronderstellen dat
er zaken verkeerd zijn opgepakt.

Vertegenwoordigers van de Praktijkschool geven bijvoorbeeld
aan dat de relatie met de gemeente ’ernstig verstoord’ is. Dat
blijkt ook nu weer. Ook zijn er redenen om te twijfelen aan de regie rol van het college. In de stukken wordt bijvoorbeeld aangegeven dat vanaf het begin zaken
verkeerd zijn opgepakt. Daarom
willen wij nu een extern bureau
laten kijken naar de rol van het
college, de deugdelijkheid van
het plan van eisen, de relatie met
de school en de bouwer, de rol
van de gemeenteraad en de financiën.’’
Het plan De Coligny omvat
huisvesting voor Praktijkschool
De Rijn, een multifunctioneel
gedeelte met een wijkvereniging, peuterspeelzaal, tienercentrum en de Turkse vereniging.
Boven het complex liggen appartementen. De bouwkosten van
het complex bedroegen aanvankelijk 7,6 miljoen euro, maar in
februari 2010 kreeg de Katwijkse
gemeenteraad een eerste overschrijding van 500.000 euro voor
de kiezen. Aan het eind van 2011
bleek dat er nog eens 400.000 euro nodig is.
Het plan De Coligny kende al
vanaf het begin een moeizaam
verloop. Er was in eerste instantie sprake van twee afzonderlijk
van elkaar opgezette projecten.
Nieuwbouw van het centrum De
Coligny en nieuwbouw van de
Praktijkschool. Het in elkaar
schuiven daarvan leverde - mét
een niet-alledaagse manier van
aanbesteden - discussies tussen
gemeente, ontwikkelaar/aannemer en gebruikers op. Op zeker
moment raakten de gemoederen
zodanig verhit, dat er een mediator moest worden ingeschakeld
om partijen on speakings terms
te houden. En zelfs na de oplevering, midden vorig jaar, is het gebakkelei nog niet over.

WA R MO N D - Op een enkele boot na ligt de vernieuwde passantenhaven op het eiland Koudenhoorn in Warmond er nog verlaten bij. Morgen wordt de haven officieel geopend door
wethouder Kees van Velzen. Hoewel de ligplaatsen zelf klaar zijn voor gebruik, is het wachten nog op de faciliteiten voor passanten. ,,Het budget was nog niet toereikend’’, licht Van
Velzen toe. ,,Maar er komen wel faciliteiten. Het paviljoen dat aan de strandkant van het
eiland gebouwd wordt gaat daar deels voor zorgen. Er komen speciale douches en toiletten
voor de passanten. Ook komt er een watertappunt en een voorziening voor het lozen van
vuilwater.’’In de eerste instantie zou er alleen een stroomvoorziening komen voor leden van
de jachthaven, in de vorm van walstroom. Maar de gemeente heeft besloten om ook een
aansluiting te maken bij de passantenligplaatsen. ,,Momenteel is de totale stroomvoorziening gewoon te laag’’, legt Van Velzen uit. ’’De kabel die er nu ligt kan de passantenplaatsen
niet aan. Het is de bedoeling dat er een dikkere kabel wordt aangelegd die de stroom voor
zowel de horeca als de ligplaatsen verzorgt. Daarnaast moet aan de Joppekant de wal-

door annet van aarsen

- Twee blaastesten en
honderd mondstukjes met een
duidelijke handleiding. De GGD
Hollands Midden biedt ze scholen gratis aan om te gebruiken
bij alcoholvrije schoolfeesten.

LEIDEN

- Het liep gisteren
storm bij de uitgifte van vergunningen voor de vrijmarkt
met Koninginnedag. Op de
uitgifte volgens het ’wie het
eerst komt wie het eerst maalt’
principe kwamen de eerste dag
al een kleine 200 kinderen met
hun ouders af.
LEIDEN

Delft. Zijn school, het Stanislas
College, was één van de eersten
die een streng alcoholvrij beleid
hanteerde in Nederland: geen alcohol op schoolfeesten en werkweken, blaastesten en duidelijke
afspraken met leerlingen en hun
ouders. Maar het keurmerk heeft
de school niet gekregen. ,,Dat
komt omdat de leraren niet van
hun borrel op de vrijdagmiddag
af willen’’, zegt hij. ,,En tijdens
de schoolfeesten willen ze buiten
het zicht van de leerlingen ook
een glaasje kunnen drinken. Ik
krijg ze er jammer genoeg niet
vanaf.’’
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Op de studiemiddag ging het
vooral over hoe je nu controleert
of een leerling onder invloed is
van alcohol. De meeste scholen
controleren bij schoolfeesten al
bij de ingang, om het verschijnsel van het indrinken te voorkomen. De blaastesten werken volgens de deskundigen het beste:
ze tonen feitelijk aan of er nu wél
of niet is gedronken. Dat voorkomt discussie aan de deur. Pel
van Hattum: ,,En het werkt ook
goed. We hebben het zelf gedaan
tijdens frisfeesten in Katwijk.
Het werd een soort attractie: iedereen wilde blazen.’’

stroom op de steiger komen, dat is ook nog een verhaal apart.’’
Van Velzen hoopt in het najaar te kunnen beginnen met het plaatsen van de stroomkastjes.
Tegen die tijd wordt ook de huidige vaste brug naar het eiland vervangen door een nieuwe
ophaalbrug. Naar verwachting is de haven met faciliteiten medio 2013 echt af.

Opening
Een andere officiële opening morgenmiddag is die van het watersportseizoen. Dat gebeurt
door de Teylingse burgemeester Sander Schelberg onder de Jeneverboom aan de oever van
de Warckerleede in Warmond. Ook wordt dan de Sloepiewisselprijs uitgereikt aan de meest
talentvolle jonge zeil(st)er van Nederland. Ook vertellen bestuurders van omliggende gemeenten en watersportgerelateerde verenigingen wat voor activiteiten het nieuwe watersportseizoen gaat brengen.
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Vrijmarktplek in
Leiden is geen
vanzelfsprekendheid
van onze verslaggever

Blaastesten.

De politie heeft twee verdachten van 18 en 20 jaar aangehouden op verdenking van een
woninginbraak in de wijk Kerkehout in Wassenaar. Een oplettende buurvrouw waarschuwde
de politie en na een uitgebreide
zoektocht werd het duo uit
Gelderland opgepakt. Ook zijn
het paasweekeinde drie Amsterdammers (17, 22 en 25 jaar) aangehouden die in het bezit waren van gestolen goederen afkomstig van een woninginbraak
in de wijk Zijlwatering en Haven te Wassenaar.

voorschoten

Rhijnhave nu
officieel failliet
Rhijnhave Projectontwikkeling
BV in Voorschoten is failliet. De
werkzaamheden werden door
tegenvallende inkomsten al in
2010 stopgezet. Rhijnhave hield
zich bezig met de ontwikkeling
en de verkoop van bouwprojecten. De BV had geen werknemers, wel twee directeur-eigenaren. Volgens de curator is er
geen doorstart mogelijk. ,,Het is
einde oefening.’’

Straffen voor
opstand in
Teylingereind

GGD biedt scholen gratis
blaastesten aan bij feesten

Pel van Hattum van de GGD
meldde de blaastestactie gisteren
tijdens de studiemiddag Goed
Alcoholbeleid, Betere Schoolprestaties. De GGD en STAP, het
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid werken samen in een
project om zoveel mogelijk van
de 23 Leidse schoolvestigingen
alcoholvrij te krijgen. Op de studiemiddag schoven er maar een
paar aan: het Leonardo College,
die als gastheer optrad, het Stedelijk Gymnasium (twee vestigingen), het Da Vinci College,
vestiging Kagerstraat en OCL
Waterland (de Praktijkschool).
Volgens Inge Verhoef van
STAP komt dat doordat de meeste scholen in Leiden al langer bezig zijn met alcoholbeleid en
niet meer zo’n behoefte hebben
om er over te praten. ,,Ze willen
er gewoon mee aan de slag.’’
STAP wil deze herfst de eerste
keurmerken ’Alcoholvrij’ uitreiken aan een aantal Leidse Scholen. Dat dát niet zo eenvoudig is,
bleek gisteren uit het verhaal van
docent Boy Da Costa Gomez uit

Politie pakt
inbrekers op

In totaal heeft de gemeente
Leiden ongeveer 450 plaatsen
ter beschikking. Deze worden
twee weken van te voren vastgelegd zodat het op Koninginnedag geen chaotisch tafereel van
duwen en trekken wordt.
Zonder vergunning word je
van de vrijmarkt weggestuurd.
,,We hebben helaas maar een
beperkt aantal plaatsen, dus
deze oplossing werkt het beste",
stelt marktmeester Marino
Ouwerkerk. ,,Bovendien moeten mensen bij de uitgifte van
de vergunning aantonen dat het
betreffende kind niet ouder is
dan vijftien jaar. Op die manier
willen we voorkomen dat er
professionele handelaren tussen
de kinderen gaan zitten. Als dat
gebeurt, en elk jaar weten er
steevast een paar handelaren
tussendoor te glippen, sturen

we ze meteen weg."
Ouwerkerk regelt al achttien
jaar de kindervrijmarkt in Leiden. Maar wie denkt dat het een
routineklusje is geworden vergist zich. Elk jaar moet de
marktmeester op zoek naar
nieuwe percelen omdat er elk
jaar plekken verdwijnen. Dat
heeft onder meer te maken met
de horeca. Steeds vaker eisen
horecaeigenaren een stuk straat
op voor hun Koninginnedagfeestje.
Zo is de gracht aan de Oude
Rijn tegenover het Stadhuis
inmiddels helemaal van de
horeca geworden. Ouwekerk en
zijn collega’s hebben hiervoor
in de plaats vijftig nieuwe plekken gekregen op de Steenschuur tegenover het Van der
Werfpark. ,,We zijn blij met de
gecompenseerde plaatsen, want
we willen geen kinderen teleurstellen. Vorig jaar moest dat
helaas wel."
De komende dagen kunnen
kinderen of ouders met een
paspoort van hun kinderen op
het Stadbouwhuis nog proberen
een plekje te bemachtigen.

Wielerspektakel in Noordwijk
N O O R D W I J K - De eerste etappe
van de zestigste editie van Olympia’s Tour eindigt op dinsdag 15
mei op de Koningin Wilhelminaboulevard in Noordwijk. Na
164,5 kilometer met vertrek vanuit Zandvoort finishen de renners rond 16.00 uur in de badplaats.

De hele dag blijft Noordwijk
bereikbaar, alleen met de doorkomsten van de renners zijn de
wegen tijdelijk afgesloten voor
het verkeer. Naast de hoofdwedstrijd worden er op deze dag in
de badplaats een damescriterium, skeeler- en tandemwedstrijd
georganiseerd.

Verdronken zeiler
prominente CDA’er
- Hij laat een
vrouw en zes volwassen kinderen achter. De man die maandagavond verdronk in de Braassemermeer is de 60-jarige Henk
Wagenaar, inwoner van Woubrugge en onder meer secretaris
van de CDA-afdeling in Kaag en
Braassem.

WOUBRUGGE

Wagenaar stond bekend als een
sportieve man en vooral een
verwoed watersporter. Hij zeilde afgelopen maandag op zijn
boot vanuit zijn woonplaats
naar de Braassemermeer. Om
daar toeschouwer te zijn van
internationale jeugdwedstrijden die op Tweede Paasdag
werden gehouden. Omdat de in
Heerhugowaard geboren Wagenaar daarvan in de loop van de
avond niet terugkeerde, sloeg
zijn vrouw alarm en startten
politie en brandweer een om-

vangrijke zoekactie met onder
meer duikers en speedboten.
Die actie nam de hele nacht in
beslag waarbij eveneens een
helikopter van de marine werd
ingezet.
Pas de volgende ochtend
werd zijn gezonken boot aangetroffen in het water nabij de
Herenweg. Alleen de mast van
zijn boot, type Valk, stak nog
boven de waterlijn uit. Het
lichaam van Wagenaar, consultant bij een oliemaatschappij,
werd even later in de directe
omgeving in het water aangetroffen en geborgen. Ook zijn
zeilboot is later uit het water
getakeld.
De politie heeft het onderzoek naar zijn dood inmiddels
afgerond. Details worden daarover niet prijsgegeven, maar de
conclusie luidt dat het een
noodlottig ongeval betrof.

T E Y L I N G E N - Negen jongeren
die betrokken waren bij de opstand die op maandag 3 oktober
2011 uitbrak in jeugdinrichting
Teylingereind, zijn door de
jeugdrechter in Den Haag veroordeeld tot jeugddetentie, varierend van 80 dagen tot 10 maanden. Het gaat om jongens van 17
jaar en twee inmiddels 18-jarigen.
De jongeren werden niet uitsluitend voor de opstand veroordeeld, maar moesten twee weken
geleden ook voor de rechter verschijnen voor de feiten waarvoor
ze op het moment van de opstand in voorarrest zaten in Teylingereind. Tijdens hun opstand
pleegden ze vernielingen en lieten daarbij niets heel. In totaal
duurde hun actie 3,5 uur.
De officier van justitie gaat ervan uit dat de opstand van tevoren is gepland. Alle negen jongeren hadden die bewuste avond
een rol. Wel had de één een groter aandeel in de ongeregeldheden dan de ander. In de dagen
voorafgaand aan die maandag
verdeelden de initiatiefnemers
de taken zoals het barricaderen
van de toegangsdeuren, zodat de
groepsleiding en ander personeel hen niet zou kunnen bereiken.
Als redenen voor de opstand
gaven sommige jongeren aan dat
het eten in Teylingereind niet
lekker zou zijn, dat zij ook wel
eens de baas wilden zijn en dat ze
’geschiedenis wilden schrijven’.
Anderen verklaarden juist dat
die redenen onzin waren en dat
ze de opstand voornamelijk begonnen waren om tegenover hun
vrienden stoer te doen.
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