
BODEGRAVEN-R’WIJK

Gemeenteneemt
Parallelwegover
De gemeente Bodegraven-Reeu-
wijk neemt de Parallelweg in ei-
gendom over. De weg die schou-
der aan schouder optrekt met
de A12 - vanaf het einde van de
N11 tot aan het Laageind in
Driebruggen - behoort nu nog
toe aan Rijkswaterstaat. De uit-
breiding van het gemeentelijk
wegennet was al begin jaren ‘90
van de vorige eeuw voorzien.
Toen verkeerde het plaveisel in
een erbarmelijke staat van on-
derhoud. Bovendien was de weg
niet openbaar. Een overdracht
zou destijds een te grote wissel
hebben getrokken op de finan-
ciën van de gemeente. Daarom
bleef Rijkswaterstaat verant-
woordelijk. Ook nu nog vergt
het opknappen van de weg een
forse investering: één miljoen
euro. De provincie draagt on-
danks de overdracht toch nog
ongeveer de helft bij aan het op
orde brengen van het wegdek. HERIK100

GOUDA

Zeggingskracht
vanErasmus
Leo Molenaar, oud-docent
en historicus, geeft donder-
dag 25 februari vanaf 20.00
uur een lezing in het Ver-
zetsmuseum Zuid-Holland
over de zeggingskracht van
Erasmus’ werk vandaag de
dag en over diens ‘eerroof’
op internet. Dit jaar is het
500 jaar geleden dat Eras-
mus de felste tekst schreef
tegen oorlog en geweld: ’De
oorlog is zoet voor hen die
hem niet hebben ervaren’.
Molenaar werd na het
lezen van deze tekst een
bewonderaar van het werk
van Erasmus. Schokkend
vond hij het dat leerlingen
van de tweede klas van het
gymnasium na het raadple-
gen van Wikipedia Eras-
mus uitmaakten voor een
antisemiet wiens werk had
voorbereid op de Holo-
caust. De aantijgingen je-
gens Erasmus houden geen
steek, zo bleek na zijn on-
derzoek van Molenaar.PAROLE100

BERGAMBACHT

Otolift grijpt
naast hoofdprijs
Een eervolle notering in de top
tien van Nederland, maar net
geen hoofdprijs van 100.000
euro. Marketingmanager Jeroen
Wolf van Otolift Trapliften uit
Bergambacht kan er niet mee
zitten. ,,We waren al verkozen
tot beste bedrijf in de trapliften-
branche bij de Nationale Succes
Award 2015. In de finale streden
we met 324 andere branchewin-
naars vervolgens voor de hoofd-
prijs.” Het publiek kon een
handje helpen door een stem uit
te brengen met het versturen
van een sms. Otolift zou voor
elke stem één euro doneren aan
KiKa en ook de hoofdprijs van
100.000 euro zou bij winst wor-
den overgemaakt aan deze
stichting. Volgens de vakjury
scoorde Atag Nederland op een
aantal punten iets beter. Otolift
Trapliften kreeg 753 stemmen.
,,Dit betekent dat wij 753 euro
doneren aan de stichting Kinde-
ren Kankervrij,” aldus Wolf. LAAN100
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GroeneHart 7

oningen zijn nog niet een-twee-drie gevonden

ALPHEN| ,,Door de komst van
vluchtelingen voelen buurtbe-
woners zich bedreigd en op
basis van die angst vormen ze
een stereotype van de vluchte-
ling. Dat neemt nu de vorm aan
van de criminele vreemdeling,
maar dat blijkt niet uit onder-
zoek.’’
Socioloog Arjen Leerkes is univer-
sitair hoofddocent sociologie en
onderzoeker bij het Wetenschap-
pelijk Onderzoeks- en Documenta-
tie Centrum van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. Steevast
duikt op informatieavonden in het
Groene Hart over vluchtelingen de
angst voor criminaliteit op.

Zijn deze vluchtelingen inder-
daad crimineler dan 'gewone'
Nederlanders?
,,In ons onderzoek uit 2006 naar
de cijfers over de periode 1995-
2004 zagen we dat van de toege-
laten asielzoekers - en dat zijn
voornamelijk jonge mannen - 3,4
procent verdacht wordt van een
misdrijf. Dan gaat het vooral om
lichte vermogensdelicten zoals
diefstal uit winkels of inbraak en
valsheid in geschrifte, met reisdo-
cumenten. De criminaliteit is iets
hoger, maar niet heel veel, dan van
een vergelijkbare groep Neder-
landse mannen. Het gemiddelde
onder de hele Nederlandse bevol-
king, inclusief ouderen, was 1,5
procent. Maar die 3,4 procent is
lager dan die van dan andere

groepen allochtonen: Marokka-
nen, Turken of Antillianen.’’

Ook zou na het vestigen van
asielzoekers ‘s avonds geen
meisje meer alleen het dorp
door kunnen fietsen, zo wordt
gezegd. De angst na Keulen zit
er kennelijk goed in. Is die
angst terecht?
,,Keulen verbaasde mij wel; daar
ging het om rondtrekkende groe-
pen asielzoekers en illegale mi-
granten. Uit onze cijfers blijkt dat
binnen de 3,4 procent asielzoe-
kers die verdacht wordt van een
misdrijf, nog geen 2 procent ver-
dacht wordt van een seksueel de-
lict, vrouwen aanranden of ver-
krachten. Dan gaat het om 6 op de
10.000 asielzoekers per jaar.’’

Ook voeren mensen aan dat de
huidige vluchtelingen vooral
moslims zijn met andere nor-
men en waarden dan christe-
nen. Zij zouden alleen daarom
al crimineler zijn dan eerdere
groepen vluchtelingen die in
Nederland zijn opgevangen.
,,Het ging in de door ons onder-
zochte periode om een vergelijk-
bare groep van mensen uit het
Midden-Oosten, Afrika en Afghani-
stan. Ik houd er zelfs rekening
mee dat het criminaliteitscijfer
iets lager ligt dan toen, omdat Sy-
riërs en Eritreeërs meestal snel
een verblijfsvergunning krijgen.
Hoe meer kansen mensen hebben
om deel te nemen aan de maat-
schappij, hoe minder ze in aanra-
king komen met de politie. Over
het algemeen kan je zeggen, dat
criminaliteit geen groot issue hoeft
te zijn. Het hoeft de integratie niet
in de weg te staan. Werkloosheid
is een groter probleem.’’

Wethouder Kromwijk van Bode-
graven wil vluchtelingen direct
na aankomst verplichten twee
dagen per week 'mee te lopen'
bij een bedrijf. Zal dat helpen de
werkloosheid te verminderen?
,,Activering is goed. Ook voor Ne-
derlandse werklozen. Het is uiter-
mate belangrijk vanaf dag 1 te be-
ginnen met integratie; het leren
van de taal en de cultuur en erva-
ring opdoen met werk. We kunnen
ons geen tijdsverlies permitteren.’’

Je hoort zeggen, vluchtelingen
zitten niet te wachten op een
huis op het platteland. Zij
wonen liever bij elkaar in de
grote stad. Klopt dat?
,,Over het algemeen kan je zeggen
dat migranten zich liever in een
stad vestigen, omdat daar al land-
genoten wonen, die hen kunnen
helpen wegwijs te worden in de
Nederlandse samenleving. De

eigen gemeen-
schap vormt een
buffer tegen de
onbekende bui-
tenwereld.’’

Is de kans op
integratie niet
veel groter in
de grote stad
dan in een
dorpje?
,,Dat kan je niet
zeggen. Je hoort

verhalen over dorpjes in Friesland,
waar de integratie juist heel goed
werkt vanwege de kleinschalig-
heid. Veel hangt af van wat men-
sen er zelf van maken. Het is be-
langrijk om deze migranten niet
alleen te zien als vluchteling,
maar als mensen met hobby's,
werkzaamheden en familie. Vaak
is het ook de angst voor het onbe-
kende. Als ergens een azc komt
hoor je van felle protesten. Als het
azc weer wordt opgeheven hoor je
vaak weer dat mensen dat jam-
mer vinden.''

‘Criminaliteit is lagerdanbijallochtonen’

Z Socioloog Arjen Leerkes.

‘Keulen
verbaasde
me. Daar
ging het
om rond-
trekkende
asielzoe-
kers en il-
legalemi-
granten’

N Asielzoekers
vormen een
nieuwe groep
op de woning-
markt. FOTO MAR-
TIN SHARROTT


