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Bert Woudenberg
Waddinxveen

De belofte van oud-wethouder
Henry ten Zijthoff (PvdA/Groen-
Links) aan de omwonenden om de
hele groene zone bij de uitbreiding
van de woonwijk ’t Suyt in Wad-
dinxveen niet te bebouwen blijkt
nergens op gebaseerd te zijn.

Dat schrijft het college aan tach-
tig bewoners van de Onderweg en
de Kleikade. De toezegging deed de
voormalige wethouder bijna twee
jaar geleden toen er nog geen for-
meel besluit of standpunt over de
omstreden groenstrook bestond.

,,Dit betekent dat een belofte of
toezegging door een toenmalige
wethouder niet leidend waren”, al-

dus het college. Tot het bebouwen
van de groenstrook werd immers
pas rond de afgelopen jaarwisseling
door B en W en de raad besloten,
mede aan de hand van al in 1981 ge-
trokken grenzen.

Onbehoorlijk
,,Heel duidelijk is destijds besloten
de agrarische zone, zo kenmerkend
voor het open landschap, in stand te
houden”, zeggen de zeer teleurge-
stelde omwonenden. 

,,Nadat een overgrote meerder-
heid van de bewoners koos voor het
behoud is er daarna op een zeer on-
behoorlijke manier afgeweken van
dit standpunt dat ook door de toen-
malige wethouder werd onder-
schreven.” 

De groene zone wordt nu door de
gemeente bij de uitbreiding van ’t
Suyt met 160 woningen betrokken
om in het hele gebied meer ruimte
te hebben voor een duurzame en
groene invulling van een wijk met
‘een goed woonklimaat’.

Hierover zou ook op bewoners-
avonden en in een klankbordgroep
zijn gesproken. In plaats van de
groene zone is er nu wel een plan
voor een plukbos in de oosthoek
van het bouwplan, een schapen-
weide en het planten van meer bo-
men voor een groenere afscheiding
met de Onderweg.

Voor de uitbreiding van ’t Suyt
moet de raad nog instemmen met
het daarvoor gemaakte bestem-
mingsplan. 

Toch huizen bouwen in groene zone 

▲De Meander, vlakbij de krui-
sing met de Onderweg. 
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KRIMPENERWAARD
Leon de Wit (Gemeente
Belang Krimpenerwaard)
keert na de gemeente-
raadsverkiezingen in 2022
niet terug als wethouder
van de gemeente Krimpe-
nerwaard. Dat vertelde De
Wit op de radio bij RTV
Krimpenerwaard. Het
nieuws staat inmiddels
ook op de site van zijn par-
tij. 

De Wit is sinds novem-
ber 2017 wethouder. Hij
gaat over ruimtelijke orde-
ning, monumentenzorg-
erfgoed en het project Gal-
goord in Haastrecht. 

Voordat hij aan de slag
ging als wethouder was hij
gemeenteraadslid namens
Gemeente Belang Krimpe-
nerwaard. 

De Wit niet
opnieuw
wethouder

Window to the world. Zo heet
een nieuw project van Rotary
Club Zuidplas. Het is bedoeld
om alle scholieren van middel-
bare scholen in Zuidplas te on-
dersteunen met het oog op hun
toekomst. ,,Want iedereen ver-
dient gelijke kansen op een mooi
toekomstperspectief.”

Peter Schilthuizen
Zuidplas

Het project begint op het Thor-
becke Voortgezet Onderwijs
(TVO) in Nieuwerkerk. Daarna is
het de bedoeling dat ook het Come-
nius College aanhaakt en later wel-
licht ook de groepen acht van de ba-
sisscholen. ,,Rotary in Zuidplas
heeft al veel lokale maatschappe-
lijke projecten uitgevoerd om de
wereld wat mooier te maken”, stelt
voorzitter Wendy Hopmans.
,,Denk maar aan onze bijdrage aan
het hospice IJsselThuis, aan  het in-
loophuis voor ex-kankerpatiënten
Camino, de AED-actie en het pro-
ject Sport4Works. Op het TVO
doen we al jaren een sollicitatiepro-
ject waarbij onze leden sollicitatie-
gesprekken houden met leerlingen.
Eigenlijk is Window to the world
daar een uitbreiding van.”

Het sollicitatieproject zelf krijgt
ook een uitgebreidere aanpak. Hop-
mans: ,,Leerlingen gaan een loop-
baandossier opbouwen. We gaan
meer kijken naar wat de leerlingen
uiteindelijk na hun schooljaren
willen gaan doen en proberen daar
een sollicitatie voor een bijbaan aan
te koppelen. Die bijbaan moet dan
de richting ondersteunen die ze la-
ter op willen. Je laat kinderen zo al-
vast nadenken over hun toekomst.”

Het sollicitatieproject vindt
plaats in het derde leerjaar, maar
Window to the world is bedoeld voor
alle leerjaren. Hopmans: ,,We wil-
len vanaf het eerste jaar de buiten-
wereld in de school halen. Dat kan
bijvoorbeeld ook door een gast-

workshop over gezond eten en eet-
stoornissen in een speciale gezond-
heidsweek. Een projectweek voor
de hele school. Window to the world
is veel breder dan het sollicitatie-
project. Dat is nu een onderdeel
hiervan geworden.”

Onderdeel van Window to the
world is ook het initiatief ‘school-
maatje’. Daarbij wordt iets extra’s
gedaan voor leerlingen die moeite
hebben met bijvoorbeeld planning,
huiswerk maken of organiseren.

,,We willen vrijwilligers inzetten
om hen een-op-een te helpen”, ver-
telt Arianne Kraaijeveld van Rotary.
,,We denken aan oud-docenten en
gepensioneerden die dat leuk vin-
den. Dat hoeven geen Rotary-leden
te zijn. We zoeken daarvoor nog
een aantal vrijwilligers.”

Stages
Nog een onderdeel van het project
zijn bedrijfsbezoeken en stages die
leerlingen gaan lopen in bedrijven.
Ook daarin wil Rotary een onder-
steunende rol spelen. Hopmans:
,,We hebben twaalf bedrijven in
ons netwerk die daar aan willen
meewerken.” Dat mes snijdt ook
nog eens aan twee kanten. ,,Veel
bedrijven kampen momenteel met
personeelstekort. Wat is er dan
slimmer dan kinderen te interesse-
ren voor je branche en ze vast een

keer bij je binnen te halen.”
Doel van al die inspanningen is

leerlingen meer toekomstperspec-
tieven bieden. ,,Alle 33 Rotary-le-
den zetten hun talenten in om een
bijdrage te leveren. Wij brengen le-
vens- en werkervaring mee en stel-
len die ten dienste aan de scholie-
ren. Met het idee dat iedereen ge-
lijke kansen verdient, ook als dat
bijvoorbeeld door je gezinssituatie
of wat dan ook wordt bemoeilijkt.”

Docent Kees Molenaar is blij met
de inbreng van de Rotary Club. ,,Als
onze leerlingen extra aandacht krij-
gen van mensen van buiten de
school die dat ook nog eens belan-
geloos doen, dan maakt dat indruk.
Kinderen voelen dat.”

,,Window to the world is een duur-
zaam meerjarenplan”, zegt Hop-
mans. ,,Bedoeling is dat we hier nog
jaren mee doorgaan.”

Rotary Club Zuidplas biedt scholieren ondersteuning

‘Iedereen op school
verdient gelijke kansen’

▲ Rotary Club Zuidplas en het TVO in Nieuwerkerk werken samen in het project ‘Window to the
world’. Links Rotary-voorzitter Wendy Hopmans, rechts docent Kees Molenaar. FOTO FRANK DE ROO

Als leerlingen extra
aandacht krijgen van
mensen van buiten
maakt dat indruk
—Kees Molenaar

Piek moet
nog komen
bij drukke
teststraten
De testers van GGD Hollands
Midden draaien overuren. Er
zijn enorm veel mensen die
zich willen laten testen op co-
rona. In Hollands Midden wor-
den er dagelijks 3500 men-
sen getest. De verwachting is
dat de top nog niet bereikt is.

Rik Sneijder
Groene Hart

De GGD zet daarom al haar ca-
paciteit in. ,,Dat betekent ook dat
we blijven opschalen om aan de
vraag te voldoen. Toch kan het
zijn dat men iets langer moet
wachten voor een test. Of dat
mensen iets verder moeten rei-
zen”, laat GGD Hollands Mid-
den weten.

Vanwege de grote drukte geeft
de website soms aan dat er geen
testmogelijkheden in de buurt
zijn. Het systeem houdt name-
lijk drie testopties gereserveerd
als iemand is ingelogd, terwijl er
uiteindelijk maar één testaf-
spraak geboekt wordt. Het advies
is daarom om het later nog eens
te proberen.

Het aantal positieve testen is
onder bijna alle leeftijdsgroepen
gestegen. Er zijn twee uitzonde-
ringen. Onder 71-plussers is het
percentage gedaald van 32 naar
24 procent. Toch worden oude-
ren nog steeds het vaakst positief
getest. Ook bij de 0 tot 10-jarigen
is het percentage positieve testen
iets gedaald, van 24 naar 22 pro-
cent. Maandag zijn er in heel Ne-
derland ruim 100.000 testafspra-
ken gemaakt en ruim 77.000 tes-
ten afgenomen. Gisteren werden
er landelijk 200 tot 300 afspraken
per minuut gemaakt. 


