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Psychiaters hebben vier tot vijf keer
zoveel tijd nodig voor het invullen
van formulieren sinds het ingaan
van de nieuwe wet, zegt geneesheer-
directeur Houkje Tamsma van GGZ
Friesland. Om de wet goed uit te
kunnen voeren, heeft alleen GGZ
Friesland al zeven extra psychiaters
nodig, boven de ongeveer veertig
die er nu in dienst zijn, heeft ze bere-
kend.

Als voorzitter van de afdeling ge-
neesheer-directeuren van de Neder-
landse Vereniging voor Psychiatrie
bood Tamsma dinsdag een petitie
aan in de Tweede Kamer. Een rol van
25 meter uitgeschreven papier stond
symbool voor de casus van één pa-

tiënt. ,,In het najaar zagen we dit al
aankomen en toen heeft staatsse-
cretaris Paul Blokhuis reparatiewet-
geving toegezegd als dat eerder dan
over twee jaar nodig blijkt. Nou, dat
is echt eerder nodig. We merken nu
al dat we worden bedolven onder
grote stapels papieren.”

De wet beoogt het terugdringen
van dwang en drang in de geestelijke
gezondheidszorg en betere bescher-
ming van betrokkenen. Maar met al-
le bureaucratisering schiet de wet
dat doel voorbij, stelt Tamsma. ,,De
patiënt moet lezen én begrijpen wat
de psychiaters rapporteren. Dat lukt

in die situatie lang niet iedereen
even goed.”

Volgens de psychiaters is de wet
nog wel te repareren voor betere uit-
voerbaarheid. Daartoe hebben ze
een waslijst aan voorstellen aange-
dragen, waaronder beperking van
het aantal klachtprocedures, de be-
slistermijn over de voortzetting van
een crisismaatregel aanpassen van
drie dagen naar drie werkdagen en
onnodige, dubbele brieven schrap-
pen. ,,De nieuwe wet staat haaks op
alle voornemens om de zorg te ont-
regelen.”

Friese gemeenten gingen eind vo-
rig jaar morrend akkoord met de in-
voering van de nieuwe, volgens hen
slecht voorbereide wet. In de Twee-
de Kamer ging het algemeen overleg
over de ggz gistermiddag vooral
over de aanpak van lange wachtlijs-
ten voor ernstige en complexe ggz-
problematiek. Aanpak van de bu-
reaucratie is wel aan de orde ge-
weest, maar een oplossing is er nog
niet.

Psychiaters komen
om in papierwerk
GOOS BIES

LEEUWARDEN De nieuwe Wet ver-
plichte ggz is nog geen maand van
kracht, of psychiaters luiden al de
noodklok. De geneesheren voor
zielsziekten komen om in het pa-
pierwerk.

‘Wet staat haaks
op voornemens
om de zorg te
ontregelen’

De gemeente publiceerde deze week
het beeldkwaliteitsplan voor Blit-
saerd-Oost. Het westelijk deel van de
villawijk is al bijna volgebouwd. De
gemeente bereidde de afgelopen ja-
ren met ontwikkelaar Wind het plan
voor het oostelijke deel voor.

Een belangrijke ingreep is de ge-
wijzigde ontsluiting. Auto’s en fiet-
sers kunnen straks aan de oostzijde
met een nieuwe brug over de Bonke
naar de parallelweg langs de Gronin-
gerstraatweg rijden.

Eerder was het de bedoeling om
de centrale weg en de wijk uit te brei-
den tot bij de verderop gelegen boer-
derij, waar de Survivalvereniging zit.
Dit gedeelte maakt echter geen deel
meer uit van de plannen. Tussen de
boerderij en Blitsaerd-Oost wordt

een zonnepark aangelegd.
De structuur van de nieuwe stra-

ten is ingrijpend veranderd, hoewel
het principe van ‘wooneilanden’ in
stand bleef. In het nieuwe ontwerp
gaat het om een centrale ‘woonterp’
tegen de bestaande wijk aan en een
aantal grillig gevormde schiereilan-
den aan de noordzijde.

De gemeente zet in op woningen
van hoogwaardige architectuur en
vraagt kopers dan ook om een gere-
gistreerd architect in de arm te ne-
men. ,,Bij een dergelijke grote inves-
tering, die het bouwen van een huis
vergt, is het onverstandig zelf iets te
gaan ontwerpen of het ontwerp over

te laten aan niet-architecten.”
De voorgeschreven woningtypen

doen denken aan de variatie die Blit-
saerd nu al kent. In sommige straten
mogen alleen huizen met schuine
kap verrijzen, verderop vormen
bungalows en kubistische ontwer-
pen straks de norm. Een deel van de
wijk wordt welstandsvrij en soms is
zelfs de vorm van het perceel nog
aanpasbaar. Er komen ook project-
matige woningen.

Er moeten nog verschillende pro-
cedures worden doorlopen voordat
het oostelijk deel van de wijk daad-
werkelijk ingericht kan worden vol-
gens het aangepaste plan. Op make-
laarssite Funda wordt al reclame ge-
maakt voor de vrije kavels van ,,circa
450 tot 4000 vierkante meter.” De
kavelprijzen variëren van 140.000
tot boven de 260.000 euro. De ver-
koop begint in maart.

De nieuwe brug komt over het
laatste stukje van de Elfstedentocht-
route. Bij de finish komen geen wo-
ningen, maar een parkachtige
strook onbebouwd land.

Nieuw plan Leeuwarder wijk
Blitsaerd met brug over Bonke

ERWIN BOERS

LEEUWARDEN Het plan voor het oos-
telijke deel van Leeuwarder wijk
Blitsaerd is fors gewijzigd. Er komt
een nieuwe wegontsluiting met
een extra brug over de Bonke.
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Autobrug komt
over laatste
stukje van route
Elfstedentocht

Volgens de gemeente daalt het
leerlingenaantal in het gebied ten
zuiden van de Tsjûkemar. ,,De ba-
sisscholen Twa Yn Ien, De Wyn-
brekker en De Reinbôge hadden
op 1 oktober 2019 gezamenlijk 127
leerlingen’’, aldus de gemeente.
,,Het leerlingenaantal van twee
scholen zat onder de gemeentelij-
ke opheffingsnorm van 44 leer-
lingen.’’

,,Het geld is niet bedoeld om de
eerste steen te leggen’’, zegt voor-
zitter Alex Peltekian van het col-
lege van bestuur van de stichting.
De stichting gebruikt volgens
hem het geld om bijvoorbeeld te
kijken wat het samenvoegen van
de scholen betekent voor ‘de leef-
baarheid van het gebied’. Ook
wordt in het onderzoek gekeken
naar hoe scholen er in de toe-
komst uit zouden moeten zien.

Volgens de collegevoorzitter
vallen de scholen al sinds 2012
onder eenzelfde directie en on-
derwijsteam. Peltekian hoopt dat
een nieuw schoolgebouw er uit-
eindelijk binnen vier jaar is.
,,Maar dan moet wel alles meezit-
ten.’’ Waar het gebouw komt te
staan, is een vraag van latere or-
de. ,,Ook dat is een onderwerp dat
meegenomen kan worden.’’

Het geld voor het onderzoek is
onderdeel van een totaalbedrag
van ruim 600.000 euro dat de ge-
meente in 2020 uitkeert aan
schoolbesturen ‘voor het huis-
vestingsprogramma’. De Paedwi-
zer en It Klimmerblêd in Sint Ni-
colaasga krijgen een bouwvoor-
bereidingskrediet voor vervan-
gende bouw van respectievelijk
81.500 en 107.500 euro.

De Wumkesskoalle in Joure
krijgt 155.000 euro om een reno-
vatie voor te bereiden. De Toe-
komst in Bakhuizen krijgt
135.000 euro om te kijken naar re-
novatie of nieuwbouw. De Scha-
kel in Rotsterhaule en De Bolster
in Balk krijgen respectievelijk
15.000 en 29.000 euro voor het
herstellen van constructiefouten.
Bij De Schakel gaat het om asbest
dat moet worden verwijderd.

Drie basisscholen
bereiden fusie voor

BANTEGA Drie basisscholen in
Echtenerbrug, Oosterzee en
Bantega willen fuseren. De over-
koepelende stichting Gearhing
heeft daarvoor een ‘voorberei-
dingskrediet’ van 90.000 euro
gekregen van gemeente De Frys-
ke Marren.

ZANDER LAMME

Dit blijkt uit de voorlopige
resultaten van een enquête, die is
gehouden door de gemeente
Leeuwarden. Er reageerden 327
mensen, van wie er ruim 200 al in
het zuidelijke stadsdeel of het na-
burige Goutum wonen. Zij moch-
ten hun voorkeuren uitspreken
voor de inrichting. De wijk met
350 tot 400 huizen komt tussen
de Wurdumerfeart en de Wergea-
sterdyk, pal onder Goutum.

De gemeente gaf de keuze tus-
sen verschillende indelingen, bij-
voorbeeld met veel groen aan de
randen of aan één rand. Het me-
rendeel van de geënquêteerden
ziet liever een gelijkmatige sprei-
ding. Dit maakt de aanleg van

bredere groenzones overigens
moeilijker, ook al zijn de geën-
quêteerden gecharmeerd van
veel groen.

Meer dan de helft van de men-
sen vindt de bouw van lage oude-
renwoningen en duurzame hui-
zen voor starters belangrijk. Het
blijkt de laatste jaren wel dat zul-
ke woningen moeilijk te bouwen
zijn als gevolg van de hoge bouw-
prijzen. De geënquêteerden zijn
niet erg gecharmeerd van rijtjes-
huizen.

Geparkeerde auto’s moeten zo-
veel mogelijk op eigen erf staan,
of op parkeerhofjes aan de ach-
terzijde van de huizen, zo blijkt
uit de enquête. Parkeren langs de
weg kan op weinig instemming
rekenen.

De komst van elektrische deel-
auto’s krijgt veel steun. Of ze er
ook komen, hangt mede af van de
toekomstige kopers. De gemeen-
te hoopt met een groep van zo’n
zeventig mensen verder te praten
over de verdere plannen.

‘Bouw huizen De Hem
zo gespreid mogelijk’

LEEUWARDEN Als bewoners van
De Zuidlanden en Goutum mo-
gen kiezen, worden de huizen in
de nieuwe wijk De Hem zo ge-
lijkmatig mogelijk verspreid
over het plangebied.

ERWIN BOERS

LEEUWARDEN Een dertienjarige jongen heeft zich deze week
in Leeuwarden flink in de nesten gewerkt, nadat handha-
vers bij hem een mes hadden aangetroffen. De dertienja-
rige maakte onderdeel uit van een groep die overlast ver-
oorzaakte op de Wirdumerdijk in Leeuwarden. Handha-
vers kwamen ter plaatse en hielden een fouillering bij de
groep overlastgevers. Bij de jonge verdachte troffen ze
een mes aan. Toen ze de jongen wilden aanhouden ging
hij met geweld in verzet, beledigde hij de medewerkers
van de handhaving en bedreigde hen met de dood. De
jongen moest uiteindelijk met geweld onder controle
worden gebracht. Tegen de verdachte is proces-verbaal
opgemaakt, de betrokken handhavers deden aangifte te-
gen de knaap.

Lastpak (13) gaat tekeer tegen handhavers


