
Lead is bedacht en ontwikkeld door
de Rotterdamse firma Red Compa-
ny. Die kwam in de zomer van 2018
met het plan om drie hoge flats te

bouwen langs de Willem de Zwij-
gerlaan, tegenover de voormalige
Groenoordhal en aan de rand van de
wijk Nieuw Leyden. De drie com-
plexen staan op de bouwplaatjes in-
getekend met 65, 85 en 105 meter
hoogte, en met een forse parkeerga-
rage eronder.

Pruimen
Wijkbewoners kwamen massaal in
opstand tegen het plan dat het
stadsbestuur wel steunde. Dat ge-
beurde niet in de laatste plaats om-
dat Leiden de in totaal 580 wonin-
gen best kon gebruiken. Omwonen-
den voerden echter een lange lijst

bezwaren op. De hoge flats detone-
ren, gaan in tegen eerdere afspra-

ken, geven windoverlast en scha-
duwvorming, zorgen voor een on-
toelaatbare parkeer- en verkeerstoe-
name en veroorzaken dus een
onveilige woonomgeving. Verder
worden de flats bovenop een dikke

gasleiding gebouwd, deugde de in-
spraak niet, en de buurt pruimt ook
gewoon het immense project niet.

Oordeel
Een lange planologische, politieke
en juridische strijd volgde. De Raad
van State in Den Haag moest daar-
van het eindstation worden. Maar
ook die had twee zittingen en twaalf
maanden de tijd nodig om alle dos-
sierstukken en reacties door te akke-
ren en tot een oordeel te komen. In
december hoopten de staatsraden
nog dat ze begin februari uitspraak
konden doen. Dat wordt een maand
later, zo is nu bekend.

Loman Leefmans

Uitspraak omstreden bouwproject Lead
nog deze maand verwacht

!
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Na twee zittingen
van Raad van State
en twaalf maanden

Den Haag/Leiden # De definitie-
ve uitspraak over het uiterst om-
streden Leidse bouwproject Lead
is nog deze maand te verwachten.
Dat bevestigt de Raad van State,
nadat wederom enkele weken
vertraging is opgetreden. Het be-
treft de beoogde bouw van drie
torenhoge flats langs de Willem
de Zwijgerlaan.

De toekomstige aanblik vanhet begin
van de Willem de Zwijgerlaan.

Leiden # Een klein groepje leerlin-
gen houdt de boel in de gaten. Want
net zoals tijdens de echte verkiezin-
gen wordt wangedrag in de stem-
hokjes niet getolereerd.

Vera (16) is een van de toezichthou-
ders: „Soms gaan leerlingen met
twee in één hokje, dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Dan moeten ze
uit elkaar, anders maken we de stem
ongeldig.” Leerlingen worden per
klas naar het stembureau gebracht.
Blanco stemmen is uiteraard ook
een optie, voor als je geen stem uit
wil brengen.

De leerlingen die de verkiezingen
organiseren hopen dat mensen hier-
door later ook meer gaan stemmen.
„We hopen dat deze verkiezingen
stimuleren om ook later te gaan
stemmen’’, zegt de zestienjarige Ty-
cho. ,,Veel politieke beslissingen die
nu gemaakt worden zijn ook be-
langrijk voor onze toekomst.”

Hij benoemt specifiek het belang
van woningbouw. „Het wordt voor
ons later als starter heel lastig om
een woning te vinden. Ik vind het
dus belangrijk om hieraan te den-
ken tijdens het stemmen.”

Op het Stedelijk Gymnasium zit
een enkele leerling die ook bij de
échte verkiezingen op 15 maart mag

stemmen, zoals Elizabeth (18).
„Door deze verkiezingen ga je er
meer over nadenken. Ik had het fijn
gevonden als dit er in een eerder jaar
bij mij ook al was geweest.”

De oudere leerlingen merken dat
de jongere leerlingen regelmatig
nog niet weten waarvoor ze moeten
stemmen. Tijdens het stemmen
worden er onderling regelmatig
vragen over gesteld. De bovenbou-
wers geven de onderbouwers dan
uitleg.

Conrector Robbert Dekker is trots

dat de leerlingen zelf verkiezingen
hebben georganiseerd, met een
beetje hulp van de maatschappij-
leerdocenten. Dekker: „We probe-
ren dit met alle verkiezingen te
doen. De afgelopen jaren lag dit he-
laas stil, mede door corona. We ho-
pen hiermee de leerlingen te stimu-
leren om in het echt ook te gaan
stemmen.”

Het valt hem op hoe serieus de
leerlingen het nemen. „Ze doen al-
les heel zorgvuldig. Een hoop leer-
lingen zijn politiek geïnteresseerd

en op deze manier kunnen ze er veel
van leren.” Aan het einde van de dag
tellen de leerlingen zelf de stem-
men.

In totaal deden 65 klassen mee
aan de verkiezingen op het Stedelijk
Gymnasium, goed voor ruim 1.700
leerlingen. Op Socrates, de depen-
dance van de school aan de Gooi-
meerlaan, stonden GroenLinks, D66
en VVD op plekken een, twee en
drie. De uitslag van hoofdgebouw
Athena aan de Fruinlaan was gister
nog niet bekend.

REPORTAGE 65 klassen van Stedelijk Gymnasium mogen stem uitbrengen

Gymnasiasten houden
eigen Statenverkiezingen
Een lokaal dat is omge-
toverd tot een officieel
stembureau, inclusief
originele, van de ge-
meente geleende stem-
hokjes. Elke leerling
mocht donderdag op het
Stedelijk Gymnasium
een stem uitbrengen
voor de Provinciale Sta-
ten. „Docenten zijn stie-
kem jaloers en willen
ook meestemmen, maar
dat mag natuurlijk niet”,
zegt een leerling.

Robin Bogers
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""’Docenten zijn
stiekem jaloers
en willen ook
meestemmen’


