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Het jaarlijks benefietgala van de Stichting Vrienden van de Pieterskerk
heeft het monument deze keer 33.000 euro opgeleverd. Het is bestemd
voor de laatste fase van een restauratie van het Van Hagerbeerorgel.

Geen straf voor schoppen student
Annalaura Molducci

Leiden Q De vier jonge mannen die
twee weken geleden terecht stonden
voor het schoppen en slaan van een
Leidse student in juni 2017 op de Papengracht, hebben gisteren allen
een voorwaardelijke taakstraf gekregen.
De rechtbank acht niet bewezen dat
het geweld tot letsel bij de student
heeft geleid omdat niet vastgesteld

kan worden wie van de vier wat
heeft gedaan. Over wat er precies is
gebeurd, verschillen de meningen
nogal. De student had een gebroken
pink, een dikke lip en een losse tand.
De rechtbank vindt dat de vier het
slachtoffer wel een schadevergoeding moeten betalen. Justitie eiste
twee weken geleden een werkstraf
van 180 uur voor het schoppen en
slaan van de student die in foetushouding op de grond lag.
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Ochtendhumeur
H

et broze ochtendgemoed in balans houden is als wiebelen op een koord en
vraagt om de precisie van een autist die zijn
reis naar het werk plant. De kleinste verandering kan een dramatische uitwerking hebben
op het mentale gestel.
De trein stond stil langs het perron in Leiden.
Volgens het omroepbericht was ’een technisch
mankement’ de reden dat er nog niet vertrokken werd, had de machinist ’nog geen enkel

Colofon

idee’ wat de trein mankeerde en zouden we
daarom ’nog enkele minuutjes blijven staan’.
Er was één minuut om over te stappen naar de
stoptrein naar Hoorn aan de overkant van het
perron. Te kort om het risico te nemen.
Zwijgend werd het zitten in de coupé voortgezet, behalve door een jong Duits gezin. Dat
bestond behalve uit een vader en moeder uit
twee snotverkouden kleuters van wie er een
een spraakgebrek had. De stuiterkleuters bui-

telden over elkaar heen en kondigden elke
ingeving of actie verbaal aan. ,,Blumen’’, wees
de moeder naar buiten toen de trein weer reed,
in de hoop haar kroost zo af te kunnen leiden.
Maar de bollenvelden waren nog overwegend
kaal, op een groene waas her en der na.
Dankzij de opgelopen vertraging was het aantal instappers in Haarlem inmiddels verdubbeld. Daarna sukkelde de trein naar Sloterdijk,
opgehouden door een stoptrein ervoor.
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Twee jaar gedwongen behandeling geëist
tegen drugsverslaafde man uit Katwijk
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Den Haag Q Voor het stelen van
een jas uit de kleedkamer van een
voetbalkantine en het stelen van
een tas met een iPad en mobiele telefoon, is tegen de 31-jarige drugsverslaafde Martin G. uit Katwijk
donderdag twee jaar gedwongen
behandeling geëist.
G. was het daar bij de rechtbank in
Den Haag duidelijk niet mee eens.
Hij vindt de maatregelen veel te
zwaar. Het betekent dat hij twee
jaar vast zit en gedwongen wordt
behandeld voor zijn drugsverslaving. Hij denkt dat hij zo’n zware
straf niet nodig heeft om op het
rechte pad te komen en te blijven.
,,Ik sta met mijn rug tegen de
muur. Ik ga toch maar normaal
doen of zo. Stelen voor drugs hoort
gewoon niet”, zei hij aan het eind
van zijn zitting bij de meervoudige
kamer toen hij zijn persoonlijke
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omstandigheden mocht toelichten. Hij gebruikt al maanden niet
omdat hij vast zit. Bovendien is hij
schuldenvrij, op een bedrag van 180
euro na dan. Dat biedt perspectief
voor het opbouwen van een goed
leven. Hij wil graag werk en een
woning of weer bij zijn moeder
gaan wonen.
G. is sinds zijn 19e verslaafd aan
speed, en alcohol. Als hij gebruikt,
wordt hij ’vaag in zijn hoofd’ en
doet hij maar wat. Hij heeft last van
stemmingswisselingen en kan verbaal agressief zijn. Of hij psychische stoornissen heeft, is niet onderzocht. Hij werd de daklozenopvang al eens uitgezet. Ook wilden
ze hem eerder in een speciale opvang voor veelplegers in Den Haag
niet behandelen, omdat hij ruzie
zocht.
Hij had gebruikt toen hij ruim een
jaar geleden een jas uit de kleedkamer van voetbalvereniging Leiden

Martin G. vindt
eis te zwaar, wil
leven opbouwen
pikte. ,,Ik zal het wel koud hebben
gehad.” Hij nam de jas mee nadat
hij de nacht had doorgebracht in
de kleedkamer. Hij sliep daar omdat hij niet meer welkom was in de
daklozenopvang.
In Noordwijkerhout liep hij onder
invloed bij zorgcentrum Groot
Hoogwaak naar binnen. Hij nam
een tas met daarin een telefoon en
een iPad mee. Hij werd aangehouden door de politie toen hij in de
bosjes stond te plassen. Tegen de
politie zei hij dat hij een papiertje
zag wegwaaien.

Van een derde feit, het zonder
broek en onderbroek rondlopen in
een park in Voorschoten, werd hij
vrijgesproken. Justitie ziet daarvoor onvoldoende bewijs. G. zei
dat hij zijn natte kleding te drogen
hing omdat hij ergens zijn behoefte had gedaan. Hij zocht in de bosjes naar verloren drugs. De vrouwelijke agent die in het park haar
hond uitliet, en G. uit de bosjes zag
komen zegt dat G. haar achtervolgde. Ze zag geen geslachtsdeel maar
zei wel dat de man in regenjas vanaf zijn onderkant naakt was.
Volgens G’s advocaat is niet alles
geprobeerd om zijn cliënt het voordeel van de twijfel te geven. Hij wil
een voorwaardelijke behandeling.
,,Want nog niet alles is geprobeerd.” Dat betekent dat G. belooft
geen middelen te gebruiken en dat
hij zich houdt aan de afspraken
met de reclassering.
Uitspraak op 28 maart.
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Erik Hoogeboom: ,,Wat je wilt, is weten of een brug binnenkort open zál gaan.’’
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Leidenaar Erik Hoogeboom laat de bruggen twitteren

Nooit meer voor ’n open brug?
Binnert-Jan Glastra

b.glastra@hollandmediacombinatie.nl

Leiden Q Bliep, biep. Een seintje
van de telefoon: over een kwartier
gaat de Lammebrug open. Neem
de Wilhelminabrug. Dat zou zomaar de nabije toekomst kunnen
zijn als het aan Leidenaar Erik
Hoogeboom ligt. Hij houdt al jaren
massa’s brugopeningen bij.
Verslaggever en fotograaf zijn
allebei te laat. Ruim te laat. Het
verkeer staat op deze regenachtige
donderdagochtend weer eens
muurvast. Vanachter het stuur de
vast weer openstaande Lammebrug
vervloekend maar een verontschuldigend appje naar Hoogeboom, die
bij koffiehuis Kanaalzicht zit te
wachten. Hij is mooi op tijd, want
hij weet alles van bijna iedere brug
in Noord- en Zuid-Holland. Op

zijn site brugopen.nl is steeds te
zien welke open zijn, en via Twitter laat de 41-jarige Leidse softwareprogrammeur voor een stuk of
twintig bruggen ook al vier jaar
automatisch tweets uitgaan als ze
in beweging zijn. Sommige hebben
een trouwe schare volgers.
Maar in dit geval was het de Lammebrug helemaal niet, vertelt hij
als we eindelijk aan de koffie zitten. Hij is op dat moment zelfs al
15 uur lang niet open geweest. De
ruim een half uur durende file op
de Churchilllaan komt vermoedelijk gewoon omdat maar weinigen
in dit waterkoude weer standvastig
genoeg zijn om de fiets te pakken.
,,Het was een van de dingen die
mij ook verbaasde nadat ik hiermee begon: de Lammebrug gaat
eigenlijk helemaal niet zo vaak
open’’, zegt Hoogeboom. ,,Ik dacht
dat ook altijd als ik hier op weg
naar mijn werk weer eens in de file

stond. Bij de Spijkenisserbrug is
het veel erger. Die brug heeft ook
iets van zeshonderd volgers. Ze
kunnen daar alleen zó snel van het
eiland af, dus daar lééft het echt.’’

Voorspellen
Het zijn dit soort ontdekkingen
die het leuk maken voor Hoogeboom. Het bruggenproject is echt
zijn hobby. ,,De een verzamelt
munten, een ander postzegels... ik
verzamel data.’’ En niet alleen van
bruggen, hij heeft ook een parkeergarageproject (parkeerdrukte.nl)
waarmee hij al verder is. Uit de
openbare data die daarvoor beschikbaar is, kan hij betrouwbare
gegevens halen over de bezettingsgraad. ,,Je kunt niet alleen zien
waar plek is, maar door de historische data ook in welke garage de
komende twee uur plek gáát zijn.’’
Leidenaars moeten wat dat betreft
nog een tijdje wachten: ,,Het sys-

teem doet het hier al een jaar of
vijf niet. Ik geloof dat ze ermee
wachten tot de Garenmarktgarage
af is. Ik tel de dagen af!’’
Hij kijkt op zijn telefoon en concludeert dat we naar buiten moeten als we een open brug op de foto
willen. De Maria Cornelia en de
Watergeus komen eraan. .
Van schepen weet Hoogeboom
inmiddels ook al vrij veel, maar hij
wil meer. Net als bij de garages wil
hij weggebruikers núttige informatie kunnen bieden. Ze kunnen op
de bruggensite dan wel instellen
dat ze van hun telefoon een seintje
willen krijgen als een bepaalde
brug open is, maar ja. Wat heb je
eraan? ,,Bij de meeste bruggen gaat
het gewoon te snel. Alleen bij een
grote als de Lammebrug etteren de
gevolgen nog wel even na. Wat je
wilt, is weten of een brug binnenkort open zál gaan. Ik wil dat kunnen voorspellen met een nauwkeu-

righeid van minstens tien minuten
van tevoren.’’
Dat is gecompliceerd en dus een
leuke uitdaging voor de Leidenaar.
,,Beroepsvaart heeft verplichte
software waarmee je ziet waar een
schip is, maar wat als een schip
afslaat, helemaal niet naar een
brug toegaat?’’ Hoogeboom werkt
daarom nu ook aan een waterwegenkaart voor heel Zuid-Holland.
,,Ik wil zien waar al die schepen
terechtkomen, hoe vaak ze waarheen varen. Als ik daar inzicht in
kan krijgen, kun je gaan voorspellen naar welke bruggen een bepaald schip zal gaan. Daarmee kun
je inzicht bieden. En als zoiets dan
leidt tot verschuivingen in verkeersstromen. Ja, dat zou leuk zijn.
Dan draag je echt optimaal bij.’’
Dit artikel kwam mede tot stand door
project ’Twittertap’, dat gefinancierd
wordt door het Leids Mediafonds.

Leiden Q De regio stuurt volgende
week een pleidooi voor soepeler regels voor de plaatsing van windmolens naar de provincie, maar zonder
de handtekeningen van Leiden en
Oegstgeest daaronder. De terugtrekkende beweging van de twee gemeenten leidde woensdagavond tot
irritatie bij de rest van de regio. Leiden had eerder betrokken willen
worden bij het schrijven van de
brief. De Alphense burgemeester
Liesbeth Spies betitelde dat als een
’slap excuus’.
Het bestuur van Holland Rijnland
wil na de Provinciale Statenverkiezingen een brief naar de provincie
sturen. De regels voor het plaatsen
van windmolens en zonneparken
moeten soepeler, vindt het samenwerkingsverband van dertien gemeentes uit de Leidse regio, Duinen Bollenstreek en Rijn- en Veenstreek. Woensdagavond kwamen de
gemeentes bij elkaar om te stemmen
over het versturen van de brief.
Leiden ging er, net als Oegstgeest,
niet mee akkoord. Tot grote teleurstelling en verbazing van een aantal
andere gemeenten. „Het kan toch
niet zo zijn dat de grootste gemeente uit de regio zo reageert?”, zei de
Alphense wethouder Kees van Velzen. Hij probeerde Leiden nog op
andere gedachte te brengen. „Het
zou fantastisch zijn als we met één
mond spreken, de provincie ziet
dat.”

Getimed
Het mocht niet baten. Francien Zeggelt, die in de vergadering de stad
vertegenwoordigde, hield voet bij
stuk. Zeggelt: „Ik kan me voorstellen dat het een algemeen teleurstel-

De regio is verdeeld over een pleidooi voor versoepeling van de regels voor de plaatsing van windmolens.

lend gevoel is, maar wij hebben geen
mandaat van de Leidse raad. Het
proces is te krap getimed. De brief
was haastwerk, we hadden meer tijd
willen hebben.” Ook Oegstgeest wil
de brief om die reden niet versturen.
Liesbeth Spies, die aanwezig was als
lid van het dagelijks bestuur van de
regio, baalt ervan dat Leiden en
Oegstgeest niet instemmen met de
brief. Ze wees op de groene plannen
van het Leidse college. „De ambities
uit uw eigen coalitieakkoord zijn
niet mogelijk zonder deze brief.”
De dertien gemeentes hebben met

elkaar afgesproken om in 2025 een
aanzienlijke hoeveelheid groene
stroom op te wekken. Om dat mogelijk te maken willen ze met name
windmolens plaatsen langs de A4,
A44 en N11. Maar door provinciale
regels is het plaatsen van die molens
en zonneparken op veel plekken
niet toegestaan. „De inhoud van deze brief is zo in lijn met de ambities
die Leiden heeft. Ik denk: wat is hier
misgegaan?”, aldus Spies. „Ik vind
het heel bijzonder.”
Dat de brief er volgens Leiden eerder
had moeten zijn, vindt ze ’een slap
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excuus’. „Ze wisten dat hij eraan zou
komen. Daarnaast moet je volgens
mij altijd naar de inhoud blijven kijken en niet naar het proces, het is
jammer dat dat vanavond niet zo
was.”

Verkiezingen
De brief wordt, ondanks de tegenstemmen van Leiden en Oegstgeest,
daags na de provinciale verkiezingen toch officieel op de post gedaan.
Spies: „Het liefst krijg je iedereen
mee, maar er is een overduidelijke
meerderheid.”

