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GOUDA

‘Asielopvang
inNoord is
bespreekbaar’
Voor de wijk Gouda Noord zou
de opvang van asielzoekers in de
voormalige Prins Willem Alexan-
derkazerne in principe bespreek-
baar zijn, zegt Edward Uiten-
broek van de vereniging Gouda
Noord zoals het hoort. „Het gaat
natuurlijk wel om de omvang.
Problemen die wemet demoskee
hadden, gelden in elk geval in
mindere mate. Asielzoekers heb-
ben geen auto. Er is dus geen
sprake van verkeersoverlast.’’
Op sociale media duikt de

PWA-kazerne vaak op, nu het
Centraal Orgaan Opvang Asiel-
zoekers vanwege de toenemende
groep asielzoekers op zoek is naar
ruimte. Concrete aanwijzingen
dat de kazerne in beeld is, heeft
Uitenbroek niet. „Ik weet niet of
de kazerne te koop staat,’’ zegt hij.
„Maar ik hoop wel dat áls er een
plan komt, er beter wordt gecom-
municeerd met de wijk.’’

WADDINXVEEN

Opstoppingen na
botsing op A12
Bij een aanrijding op de A12 bij
Waddinxveen is één bestuurder
naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk gebeurde gisteren
om 16.15 uur. Op het wegge-
deelte richting Den Haag tussen
Waddinxveen en Zevenhuizen
reden twee auto’s op de linker
rijstrook op elkaar. Aanvankelijk
leek één van de wagens in brand
te zijn gevlogen. De politie
moest twee van de drie rijstro-
ken afsluiten voor de hulpverle-
ners. Gevolg was een fikse file. OPSTAL000

MOERKAPELLE

Energierekening
naar nul euro
Toekomstige bewoners van de
nieuwe wijk De Jonge Veenen in
Moerkapelle krijgen de kans
hun maandelijkse energiereke-
ning terug te brengen tot nul
euro. Dat kan door eenmalig
een extra investering te doen in
een zogeheten duurzaamheids-
pakket. Het is de eerste wijk die
in het kader van de Zuidplas-
ontwikkeling wordt gebouwd.
Er komen circa 227 woningen.

ZEVENHUIZEN

Vierbonnenna
alcoholcontrole
De politie heeft zaterdag-
avond bij een groot-
scheepse alcoholcontrole
tussen Zevenhuizen en
Nieuwerkerk vier bestuur-
ders betrapt. Twee automo-
bilisten en twee bromfiet-
sers gingen over de limiet.
328 bestuurders werden
gecontroleerd. OPSTAL000

STOLWIJK

Vrachtwagen
in de problemen
Politie en brandweer hebben
groot materieel moeten inzetten
nadat een vrachtwagencombina-
tie op de Bilwijkerweg in Stol-
wijk in de problemen kwam. De
wagen kwam vrijdagavond door
nog onbekende oorzaak in de
berm terecht. Door de slappe
bodem dreigde de wagen te kan-
telen en in de sloot naast de
weg terecht te komen. Met een
grote kraan is de wagen op het
asfalt teruggezet. De weg werd
voor alle verkeer afgesloten. OPSTAL000

GOUDA/WADDINXVEEN

Voorproefje
van pop-opera
Zangeres en pianiste Muriël
Kloek laat na Waddinxveen
Gouda een glimp opvangen van
haar innovatieve pop-opera No-
resign (Geef niet op). Het voor-
proefje van haar show over vrou-
welijkheid, vrijheid en seksuali-
teit wordt gegeven in Studio
Gonz aan de Turfsingel, donder-
dag om 20.30 uur. De popopera
gaat eind volgende maand in
première in Rotterdam. Voor de
achttien Engelstalige dance-,
hiphop- en rocksongs en ballads
componeerde de Waddinxveense
de muziek. In de in elkaar over-
lopende nummers wordt het
liefdesverhaal verteld van een
jonge vrouw die losbreekt uit
een verstikkend keurslijf. WOUDEN100

PETER SCHILTHUIZEN
ZEVENHUIZEN | Door het besluit
van de directie van zwembad
De Koornmolen om per 1 ja-
nuari te sluiten als publiek
zwembad, verliezen acht mede-
werkers van het bad hun baan.
Het zwembad in Zevenhuizen
wordt een besloten bad voor be-
zoekers van het aangrenzende re-
creatiepark van Landal Green
Parks en klanten van de fitness-
club.
Eigenaar en directeur Arend

van der Knaap nam het besluit,
omdat het bad al jaren met een
negatieve exploitatie draait en een
recente rechtszaak over subsidië-
ring door de gemeente Zuidplas
door hem werd verloren.
Vanuit de politiek van Zuidplas

is teleurgesteld gereageerd op het
besluit. In de al jaren slepende dis-
cussie over zwembaden in Zuid-
plas staat het college van de ge-
meente Zuidplas op het standpunt
dat twee baden voldoende is en
subsidieert het Polderbad in Nieu-

werkerk en zwembad De Zuidplas
in Moordrecht. De Koornmolen
krijgt alleen een kleine bijdrage uit
toeristenbelasting.
Raadslid Ferry van Wijnen

(VVD) maakte zich in het verleden
sterk voor het behoud van doel-
groepzwemmen in Zevenhuizen.
Hij noemt het besluit spijtig voor
gebruikers.
Gemeenteraadslid Dico Bac

(CU/SGP) hoopt nog steeds op
een oplossing. „Hier moet toch
voor alle partijen wel meer uit te

halen zijn,’’ oordeelt Dico Bac.
‘Zonde voor inwoners Zevenhui-

zen,’ twittert Pieter Beeldman
(PvdA/GroenLinks) in een reactie.
‘Tijd voor goed gesprek Koornmo-
len en gemeente. Samen zoeken
naar kansen.’
Arend van der Knaap gaat nog

met wethouder Rik van Wouden-
berg praten. Maar hij heeft geen
positieve verwachtingen meer, ge-
zien het eerder ingenomen stand-
punt dat twee zwembaden voor
Zuidplas voldoet.

N Arend van
der Knaap
draaide het
zwembad
De Koorn-
molen ja-
renlang met
een nega-
tieve exploi-
tatie.
ARCHIEFFOTO
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PersoneelwegbijKoornmolen

Een kleine 10 jaar geleden werd Li-
anne gebeten door een teek. Die
beet bleek de uiteindelijke oorzaak
van jarenlang slepende misère: de
nog vrij onbekende ziekte van Lyme.
De 17-jarige is voor het grootste deel
van haar jonge leven getekend door
die verfoeide teek van toen. Zij
kampt met ernstige black-outs, met
sterk verminderde spierkracht in
haar benen en nek en een gevoelloze
voet. De kleinste inspanning is de
knappe jonge vrouw al te veel.
Het had misschien helemaal niet

zover hoeven komen met Lianne.
Nooit zijn haar klachten over ver-
moeidheid en regelmatig flauwval-
len serieus genomen. Niet door
huisartsen, niet in het Alrijne Zie-
kenhuis en niet in het LUMC.

Te laat
Uiteindelijk, maar te laat, consta-
teerde enkele jaren geleden een
Duitse arts in Maastricht dat Lianne
de ziekte van Lyme heeft. „We weten
niet of zij nog enigszins zal herstellen.
Dat weet niemand. De Duitse arts
ook niet. De ziekte zit al te veel in
haar lichaam,’’ zegt Nienke, die haar

werk als pedicure heeft opgezegd om
volledig voor haar dochter te zorgen.
Nu vechtenmoeder en haar doch-

ter tegen bureaucratie en onbegrip.
Lianne kan met geen mogelijkheid
de trap meer op. De huiskamer is
haar slaapkamer, haar domein, haar
wereld. Douchen in haar eigen huis
kan niet meer. Het nabijgelegen ver-
zorgingshuis de Aarhoeve in Lange-
raar biedt de jonge vrouw tijdelijk
een oplossing. Zij mag bij uitzonde-
ring gebruikmaken van de perso-
neelsdouche tot er een traplift in
haar woning wordt aangebracht.
Een aanvraag daarvoor heeft het

college van b en w van Nieuwkoop
afgewezen. „Er wordt gezegd dat

een traplift een te duurzame oplos-
sing is voor haar. Ze gaan ervan uit
dat zij binnenkort weer kan lopen
en die traplift haar herstel alleen
maar belemmert. Hoe kom je op dat

idee?’’ zegt Nienke. „Ik zou willen
dat ze weer kan lopen, maar dat zit
er niet in.’’
De gemeente zegt in het algemeen

dat persoonlijke omstandigheden
en mogelijkheden van een cliënt en
de omgeving bij een aanvraag wor-
den betrokken. Nieuwkoop wil niet
specifiek ingaan op de afwijzing van
Liannes verzoek.
Moeder en dochter zamelen op

eigen houtje geld in om een onge-
veer 7000 euro kostende traplift te
kunnen kopen. Op het terrein van
de Langeraarse feesten staan melk-
bussen om een donatie te doen. Dat
kan alleen nog vandaag en morgen.
Reageren: gh.lezers@ad.nl

Lianne(17) isgeketend
doordeziektevanLyme
LANGERAAR |Als 17-jarige
hoor je de wereld te ver-
kennen, te gaan stappen
en te dansen. Dat alles
gaat aan Lianne Hooger-
vorst voorbij. Zij is ver-
lamd en aan huis gekluis-
terd door de ziekte van
Lyme. ‘Daarbij worden
wij ook nog tegengewerkt
door de gemeente,’ zegt
haar moeder Nienke. Een
verzoek om een traplift is
namelijk geweigerd.

RIK SNEIJDER

Z Lianne Hoogervorst wordt geholpen door haar moeder Nienke. De leefruimte van Lianne beperkt zich
tot de woonkamer. FOTO PETER FRANKEN

Elders douchen omdat een traplift is geweigerd

Ik zouwillen
dat ze weer kan
lopen, maar dat
zit er niet in
–Nienke Hoogervorst


