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Dennis Captein

‘Ik was een vreemdeling...’
De PVV-boeren in Zuidplas ontwaken in
alle vroegte. Voordat ze de koeien richting melkrobot begeleiden, checken ze
eerst, zoals het moderne veehouders betaamt, het laatste nieuws op de sociale
media. Even later is de beer los.
De ene na de andere agrarisch getinte
scheldkanonnade volgt. Heeft die Doek
soms Creutzfeldt-Jakob? Een paar provincialen opperen om vanuit Zevenhuizen,
Moerkapelle en Moordrecht naar het gemeentehuis in het stadse Nieuwerkerk aan
den IJssel te rijden en hun strontkarren
uit protest voor de entree te legen.
Doek is Bert Doek, namens de ChristenUnie gemeenteraadslid van Zuidplas. Die
nacht is zijn motie voor extra opvang van

vluchtelingen met grote meerderheid aangenomen. De foto van het jongetje op het
Turkse strand heeft niemand onberoerd
gelaten, maar vooralsnog alleen Zuidplas
aangezet tot maatregelen. In de andere
gemeenteraden van het Groene Hart blijft
het akelig stil.
Ook landelijk neemt de ChristenUnie het
voortouw. In de Tweede Kamer stelt de
partij voor om particulieren vluchtelingen
te laten opvangen, eventueel tegen een
vergoeding.
De media storten zich vervolgens op fractieleider Slob en zijn collega’s: of zij, in
hun eigen huis, zelf een vluchteling willen
opvangen? Het antwoord is vijf keer eerlijk, want vijf keer ‘nee’. De kritiek die

volgt, vind ik goedkoop: You don’t
practice what you preach!
Ja, dat is waar, maar het idee is en
blijft uitstekend.
De Zuidplasboeren zijn overwegend gelovige mensen. De
Heer is hun herder en

Het antwoord
is vijf keer
eerlijk, want
vijf keer ‘nee’

daarom is de ChristenUnie hier zo’n
machtige partij. Maar, eerlijk is eerlijk,
dat komt ook omdat Wilders de weg
naar Zuidplas niet kent. Want ze gruwen
van het idee dat er ooit een Angolees of
een Syriër over hun boerenslootjes
ﬁerljept.
Niettemin zitten ze morgen weer in
de kerk. De dominee leest dan, net
als elke zondag, een stuk uit de bijbel voor. Dit keer staat Mattheüs
25, vers 35 op het programma.
Daarin staat beschreven wat Jezus
deed: ‘Ik had honger en U gaf mij te
eten. Ik had dorst en U gaf mij te
drinken. Ik was een vreemdeling en
U verleende mij onderdak.’

Lianne blij met traplift

Naanderhalf
jaarweer
ineigenbed
LANGERAAR | De 18-jarige Lianne Hoogervorst uit Langeraar lacht alleen maar. Terwijl Jonathan Meijer van
Handicare nog bezig is met het aanbrengen van de
traplift, probeert de jonge vrouw met de ziekte van
Lyme het stoeltje alvast uit. ‘Ik heb al anderhalf jaar
niet in m’n eigen bed geslapen. Heerlijk.’
RIK SNEIJDER

De aan haar rolstoel gekluisterde Lianne kan het nog niet helemaal geloven. Weer naar haar eigen kamer
kunnen, in haar eigen bed slapen en
– niet onbelangrijk – weer in haar
eigen huis onder de douche kunnen.
Dat zij de bovenverdieping kon bereiken, is namelijk al lang geleden.
De ziekte van Lyme, ruim tien
jaar geleden veroorzaakt door een
tekenbeet, heeft Lianne invalide gemaakt. Zij heeft geen gevoel meer in
haar voet, verlammingsverschijnselen in haar benen en nek en last van
black-outs.
Een verzoek bij het Wmo-loket
van de gemeente Nieuwkoop werd
botweg afgewezen. De ziekte waaraan Lianne lijdt, kan met heel veel
antibiotica minder worden. Een

dure traplift installeren is, volgens
Nieuwkoop, niet de juiste oplossing.
Lianne en haar moeder Nienke
zijn daarop een inzamelingsactie begonnen. „Wij hebben zo veel geld
opgehaald dat we meteen een traplift konden bestellen,’’ vertelt
Nienke. „Het aantal reacties is overweldigend. Zo hartverwarmend. Er
kwamen zelfs onbekende mensen
aan de deur die geld kwamen geven.
Dat dit in deze wereld nog bestaat,
doet ons goed.’’
Lianne kan haar wereldje vergroten. Het ziekenhuisbed kan uit de
huiskamer. Volgende week komt er
een speciale ﬁets waar haar rolstoel
in kan. „Dan kan ik zelf naar m’n
vriendinnen en ben ik minder afhankelijk van anderen.’’

N Lianne Hoogervorst neemt
plaats in de traplift, terwijl de
monteur de installatie afrondt. FOTO PETER FRANKEN

Bezwaar tegen uitbreiding campings
KAAG EN BRAASSEM | Campings

in de buurtschap Zevenhuizen
bij Oud Ade moeten niet de mogelijkheid krijgen om uit te breiden. Dat vindt de gemeente Kaag en
Braassem. De gemeente maakt bezwaar tegen de uitbreidingsmogelijkheden die de gemeente Teijlingen
voor de recreatieparken heeft opgenomen in een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Kaag en
Braassem vreest dat dit zal leiden
tot overlast voor omwonenden.

Enkele campings aan de Kagerplassen vallen onder de gemeente Teijlingen. Maar de enige toegangsweg
is de smalle en bochtige Boekhorsterweg die op het grondgebied van
Kaag en Braassem ligt. Kaag en
Braassem heeft er bezwaar tegen
dat Teylingen geen maximum stelt
aan het aantal caravans en chalets
op de campings. De gemeente vindt
de capaciteit van de Boekhorsterweg
onvoldoende voor een toename van
het aantal recreatieve onderkomens.

B en w van Kaag en Braassem hebben dat deze week besproken met
het college van Teylingen. Volgens
wethouder Floris Schoonderwoerd
was het hoog tijd voor een gesprekje
met de ‘overzeese’ buur, omdat ze
op het gebied van toerisme en recreatie zoveel met elkaar te maken
hebben. Hij wil de banden met Teylingen verder aanhalen. De recente
ambtelijke fusie tussen de bollenstreekgemeenten Hillegom, Lisse en
Teylingen geldt hierbij als voorbeeld.

