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Utrecht heeft twintig plekken waar jong en oud de waterpijp roken
RENÉ CAZANDER
UTRECHT • De stad Utrecht heeft

ongeveer twintig gelegenheden
waar de waterpijp (shisha) wordt
gerookt. De meeste zijn speciale
loungeplekken. De overige maken
deel uit van restaurants of andere
eettenten.
Dat schrijven burgemeester en
wethouders op vragen van de PvdAfractie.
Controle is er niet. Shishalounges
zijn vrij toegankelijk voor jong en

oud. Er verblijven kleine aantallen
minderjarige jongeren. Zij roken
niet allemaal. Een enkele lounge
hanteert een minimale toegangsleeftijd.
De waterpijp valt onder de Tabakswet. De controle hiervan valt
onder de Voedsel en Waren Autoriteit. Daar heeft de gemeente geen
invloed op.
Volgens Utrechtse preventie- en
veldwerkers lurken vooral jongeren
boven de 16 jaar en volwassenen

aan de waterpijp. Gebruik door 12en 13-jarigen komt volgens de deskundigen weinig voor, schrijft het
college.
De PvdA is verontrust over het
toenemende gebruik van de waterpijp en spreekt van een trend. Een
uur shisha roken staat gelijk aan het
roken van 100 tot 200 sigaretten,
waarschuwt de PvdA.
Volgens de sociaaldemocraten zijn
niet veel jongeren zich bewust van
de gevolgen van het gebruik van de

waterpijp. Ook veel ouders hebben
geen weet van de gevolgen.
Een waterpijp is makkelijk te verkrijgen. Ook de tabak, de kooltjes en
de smaken zijn eenvoudig te koop in
de winkel, aldus de PvdA.
Burgemeester en wethouders
spreken niet van een trend. Ze erkennen wel dat aan het gebruik van
de pijp gezondheidsrisico’s zitten.
De mate waarin is niet aan te geven,
menen burgemeester en wethouders.

Les Vaux blij met hulp
Speciale reizen voor mensen met kanker
Op Beursvloer De Ronde
Venen boden twee bedrijven aan de organisatie
Les Vaux te helpen. Dat is
een stichting die mensen
met kanker therapeutische reizen aanbiedt. In
ruil daarvoor organiseerde Les Vaux een borrel.
MARLOUS VAN MERKENSTEIN
ABCOUDE • De keukentafel van Elly
de Bruin en haar man Jan Ligthart,
oprichters van Les Vaux, staat vol
met pasteitjes, toastjes en verschillende soorten kaas. Ze organiseren
een borrel als tegenprestatie voor de
vrijwillige dienst die hen door twee
bedrijven wordt geboden.
Dit met dank aan Beursvloer De
Ronde Venen van 19 mei, waar
maatschappelijke organisaties konden netwerken met bedrijven om
zogeheten matches te maken. Stichting Les Vaux uit Abcoude, die therapeutische reizen organiseert voor
mensen met kanker, wist die dag
twee bedrijven voor zich te winnen.
Roeland Hillen van Raad-Huis
Makelaardij uit Abcoude gaat de vakantiegangers opvangen en door de
douane begeleiden op Schiphol.
,,Dat was één van de dingen waar
we op de beursvloer iemand voor
zochten. Het was een verrassing dat
Roeland zich aanbood. Het heeft
niks met zijn vakgebied te maken,
maar als makelaar kan hij wel makkelijk even weg,’’ legt Jan van Andel
van Les Vaux uit.
Samen met zijn dochter Marthe
van Andel vertegenwoordigde hij de

stichting op de beursvloer, omdat
oprichters Ligthart en De Bruin op
dat moment met een groep op landgoed Les Vaux in Frankrijk zaten.
,,We hadden zo’n geplastiﬁceerde
kaart gemaakt, waarop bedrijven
konden lezen wat Les Vaux doet en
waar we naar op zoek waren,’’ vertelt Marthe van Andel. ,,Ook had ik
van tevoren een collage gemaakt
van de hapjes die ze zouden krijgen
bij de borrel als tegenprestatie.’’
De tweede match maakte Les
Vaux met webspecialist Tom van
Vliet van Two Visions uit Utrecht.
Van Vliet, opgegroeid in Mijdrecht,
bood Les Vaux aan om te helpen de
website te verbeteren. ,,Technisch
gezien zag de website er al prima
uit, maar hij zou nog beter kunnen
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‘Als dit niet lukt,
weet ik het ook
niet meer’
Burgemeester Schmidt verwacht in
de Woerdense raad geen vergelijkbare reactie als in Oudewater op het
voornemen om te komen tot een
ambtelijke fusie. ,,We zijn hier nu al
jaren mee bezig. Als dit niet lukt,
dan weet ik het ook niet meer. Voordat ik vertrek uit Woerden is er
zeker iets geregeld met Oudewater.’’
Cynisch stelt de burgemeester benieuwd te zijn naar eventuele alternatieve voorstellen tot samenwerking. ,,Want andere opties dan deze
ambtelijke fusie gaan mijn intellectuele capaciteiten te boven.’’
Hij spreekt daarbij zijn verbazing
uit over mogelijke acties en benadrukt dat sprake is van een ‘hele
voorzichtige’ stap. Met name de Oudewaterse oppositiepartij de Onafhankelijken ageert fel tegen wat een
‘opmaat tot gemeentelijke fusie’
wordt genoemd. ,,Als Oudewater
toch denkt het zelfstandig aan te
kunnen met bijvoorbeeld een forse
verhoging van de ozb, dan is dat
prima. Maar nu kan ﬁnancieel gezien nog sprake zijn van een gelijkwaardige fusie. Het lijkt me vervelend om later afhankelijk te zijn van
genadebrood.’’
Zijn collega-bestuuders in Oudewater zullen voor de raadsvergadering van 9 februari geen ander voorstel op tafel leggen. Wethouder Tim
Smelik: ,,De keuze is aan de raad,
maar wij zien niet zoveel mogelijkheden. Samenwerking met Lopik,
Montfoort en IJsselstein biedt veel
minder kansen.’’

WOERDEN
Roeland Hillen (links) en Jan van Andel op Schiphol. FOTO MARLIES WESSELS
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Volg ons ook op:

scoren. Het klinkt kil, maar uiteindelijk wil je toch donateurs en deelnemers aan de reizen binnenhalen,’’
meent Van Vliet. Hij is blij met de
match. ,,Wat kost het ons voor
moeite om websiteadvies te geven?
Ook heb ik afﬁniteit met het werk
dat de stichting doet. Mijn vader is
overleden aan kanker.’’
Het kleine gezelschap verplaatst
zich naar de eetkamer, waar de website te zien is op een groot scherm.
De eerste resultaten zijn al geboekt.
De teksten zijn korter en directer
geworden, ﬁlmfragmenten zijn toegevoegd aan de omschrijvingen van
de activiteiten en de foto’s die online
staan geven nu duidelijk de sfeer
van het verblijf in Frankrijk weer.
Eén match heeft Les Vaux nog

niet weten te bewerkstelligen: hulp
om de Stichting Abcoudense Haringpartij in het leven te roepen.
Door zorgbezuinigingen krijgen
deelnemers aan een reis per 2012
minder vergoed door hun verzekering. Ligthart: ,,Het laatste wat we
willen, is de eigen bijdrage verhogen.’’ Daarom organiseert Les Vaux
op 20 juni een veiling bij Fort Abcoude. ,,Het wordt een gezellig netwerkevenement waarbij we onder
het genot van haring en drankjes
producten gaan veilen. We willen
hiermee 25.000 euro ophalen,’’ aldus
Ligthart. ,,Het bedrijfsleven in Abcoude reageert heel enthousiast op
het plan. Ook al hebben we hiervoor
geen match kunnen maken, de veiling gaat hoe dan ook door.’’

Omwonenden vrezen parkeerchaos
na bouw van nieuwe woningen
BODEGRAVEN • Bewoners van de
Goudplevier in Bodegraven vrezen
een parkeerchaos in de buurt als de
gemeente geen nieuwe parkeerplaatsen aanlegt voor de bouw van
zeventien woningen aan de Vromade.
De woningen zijn op een parkeerterrein bij de sporthal gepland. Zij
vinden het vreemd dat de gemeente
de ontwikkelaar niet verplicht om
extra parkeerplaatsen aan te leggen.
De bewoners, onder wie huisarts
J. van den Brule, hopen dat de Raad
van State de bouwvergunning en
vrijstelling van tafel zal vegen. Volgens de woordvoerder van Bodegraven-Reeuwijk en de raadsman van
ontwikkelaar Thunnissen zijn er in

totaal 32 parkeerplaatsen voor het
bouwproject nodig. Zeventien parkeerplaatsen komen bij de woningen. Op de plek van een te slopen
oud appartementengebouw komt
een parkeerterrein van 49 plaatsen.
Dat bouwplan eist tien parkeerplaatsen op zodat er nog 39 overblijven voor de nieuw te bouwen woningen. De omwonenden vinden dat
die parkeerplaatsen te ver van de zeventien woningen liggen waardoor
zij vrezen dat mensen in de Goudplevier gaan parkeren.
De bewoners en bezoekers van
huisarts Van den Brule zouden dan
de auto’s niet meer kwijt kunnen.
Het rechtscollege doet over enkele
weken uitspraak.

Blok in de race voor
satirische prijs
De Woerdense kaashandelaar Ton
Blok is genomineerd voor de Gouden Bikini. Deze satirische prijs van
Goedgelovig.nl wordt elk jaar uitgereikt aan een gelovige, kerk of christelijke organisatie die zich het afgelopen jaar in Nederland op de meest
wereldvreemde manier heeft onderscheiden. Blok werd genomineerd,
omdat hij zwaaiend met de Bijbel de
gemeenteraad bedreigde tijdens een
discussie over koopzondagen.
Blok is samen met nog zeven anderen in de race voor de digitale bokaal. De winnaar wordt op 1 januari
2012 bekendgemaakt.

Voor uw

Oudejaarslot
loopt u binnen bij:
Bruna-Goedhart
Voorstraat 66
3441 CN Woerden
Tel. 0348-434920
Primera Tournoysveld
Tournoysveld 99
3443 ES Woerden
Tel. 0348-433078
De Bij
La Fontaineplein 27
3446 BX Woerden
Tel. 0348-557314
G. van Vliet
Tabaksspeciaalzaak
Voorstraat 5 3441 CA Woerden
Tel. 0348-412430

