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Dorpsraad: 'Nu een oplossing voor autoverkeer tussen Lisse en Lisserbroek' 

Lisserbroek bl0  
ij met eerste -stap 

Richard Walraven 
`-" 	cwalraven@hollandmediacombinatie.nl  

Lisserbroek * De gemeente Haar-
lemmermeer gaat van de Lisserbroe-
kerweg een 3o-kilometerweg ma-
ken. „We zijn blij met deze eerste 
stap", zegt voorzitter Bert Mens van 
de dorpsraad. „Maar die stelt niet 
veel voor als de gemeente geen op-
lossing vindt voor het autoverkeer 
tussen Lisse en Lisserbroek."  

De dorpsraad liet eind september in 
een brief aan de Haarlemmermeerse 
gemeenteraad weten dat de Lisser-
broekerweg ingericht zou moeten 
worden vergelijkbaar met de Benne-
broekerweg bij Zwaanshoek. Dat 
betekent met een maximumsnel-
heid van 3o kilometer per uur en 
met diverse snelheidsremmende 
maatregelen. En dat voordat de eer-
ste woning op bouwplan Turfspoor 
wordt opgeleverd. Daar worden en-
kele honderden huizen gebouwd. 
Daarna komen er nog 17oo wonin- 

gen in Lisserbroek-Noord (tussen de 
Lisserweg en de N207). 

Sluipverkeer 

De gemeente belooft in haar reactie 
verder dat er 'aanvullende maatre-
gelen' worden genomen tegen 
sluipverkeer op met name de Lisser-
weg. En dat er binnenkort met de 
Lisserbroekers wordt overlegd over 
'een pakket aan maatregelen dat 
moet leiden tot minder autoverkeer 
op de Lisserbrug en goede verbin-
dingen binnen het toekomstige  

dubbeldorp 	(Lisse-Lisserbroek, 
red.)'. 
In de oeververbinding tussen Lisse 
en Lisserbroek zit volgens Mens het 
grote probleem wat betreft het auto-
verkeer in het dorp, dat in 204o door 
de woningbouw in inwonertal ver-
driedubbeld moet zijn. „Dat bete-
kent dat er heel wat auto's bijko-
men. De Lisserbrug (de rechtstreek-
se verbinding met Lisse, red.) zit nu 
al aan zijn taks en is onveilig. Wij 
verwachten dat de gemeente met 
een oplossing komt voor de oever- 

verbinding. Hoe ze dat doet, dat is 
aan de gemeente." 
Die oplossing is volgens Mens cruci-
aal in het proces. „Als die er niet 
komt dan heeft dit plan voor de Lis-
serbroekerweg geen waarde. Dan 
blijven automobilisten de Lisser-
brug en de Lisserbroekerweg ge-
bruiken. Er moet dus nog een twee- 
de stap volgen, want zonder oplos-
sing van dit probleem is voor ons 
woningbouw, waar we op zich geen 
enkel probleem mee hebben, geen 
optie meer." 

Ingetogen open dag bij  Hospice  Bardo 
Annemieke Windt  

Hoofddorp *  Hospice  Bardo in 
Hoofddorp opende zaterdag zijn 
deuren voor het publiek tijdens de 
Internationale Dag voor de Pallia-
tieve Zorg. 
Het is een open dag met een ingeto-
gen karakter, de functie van het 
pand leent zich niet voor toeters en 
bellen. „Als we over de gangen lo-
pen, dan is het fijn als jullie niet te 
hard praten'; zegt Ton Barens, een 
van de vrijwilligers die mensen bij-
staan in de laatste fase van hun le-
ven. De gasten, zoals de tijdelijke be-
woners worden genoemd, moeten 
in alle rust hun dagen kunnen door-
brengen. 
„Het gaat hier om care niet om  cure",  
legt Barens uit. „Mensen worden 
niet meer beter. Alles wat we hier 
doen, is erop gericht om mensen zo 
mogelijk te begeleiden in die laatste 
fase." Vandaar dat het  hospice  naast 
een team vrijwilligers ook een ver-
pleegkundige en arts aanwezig zijn 
om de mensen te helpen en op de 
open dag voorlichting te geven over 
wat  Hospice  Bardo doet. 
Bezoekers kunnen ook een kijkje 
nemen in een van de kamers van het  
hospice.  Alles ziet er vijf naar na in-
gebruikname van het pand nog bui-
tengewoon fris uit. „We doen er al-
les aan om het netjes te houden", 
zegt Barens. Bewoners van de ka-
mers mogen hun eigen spulletjes 
meenemen om zich thuis te voelen. 
Er is een keukentje en iedere kamer 
heeft zijn eigen toegang naar buiten 
of dat nou de tuin of een balkon is. 
„We proberen buiten zoveel moge-
lijk naar binnen te halen en mensen 
verbinding te laten houden met de 
wereld om hun heen", zegt voorlich-
ter Lucia van der Borg-Broos. 
„We doen meer dan alleen zorg bie-
den aan de gasten die hier verblij-
ven"' legt Christiaan Rhodius uit. 
Hij is als arts gespecialiseerd in ou-
deren- en palliatieve geneeskunde. 
„Daarbij gaat het zeker niet alleen 
om ouderen. De jongste bewoner 
die we hier ooit hebben gehad, was 
twintig jaar oud. We kunnen wor- 

den betrokken vanaf het moment 
dat een patiënt weet dat hij niet 
meer beter wordt. Dat kan zeker ook 
bij mensen thuis, want het streven is 
dat ze zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven. Vrijwilligers komen bij 
mensen thuis om de mantelzorgers 
te_ ondersteunen en wat lucht te bie-
den:' 
Rhodius beklemtoont dat zijn werk 
veel meer inhoudt dan alleen pijn-
bestrijding. „Natuurlijk proberen 
we het voor mensen zo comfortabel 

'We leren van de 
mensen die hier 
verblijven' 

mogelijk te maken. Maar het gaat 
om de hele mens. We proberen de 
dood bespreekbaar te maken en er- 

varingen van anderen te delen om ze 
te laten weten dat ze niet alleen 
staan in wat ze meemaken. Dat geeft 
ze vaak al rust. We leren hier voort-
durend van de patiënten en wat zij 
nodig hebben." 
De dubbele taak die  Hospice  Bardo 
voor zichzelf ziet, is ook terug te 
zien in het gebouw in Hoofddorp. 
De tien kamers waar gasten kunnen 
verblijven, bevinden zich in het ach-
terste gedeelte van het gebouw. De 
voorkant is bedoeld voor activitei- 

ten die meer naar buiten gericht 
zijn. Een trefpunt voor mensen die 
weten dat ze niet lang meer te leven 
hebben en hun familieleden, een 
leslokaal waar huisartsen en ver-
pleegkundigen meer kunnen leren 
over palliatieve zorg. „Ons werk is 
een samenspel met de huisartsen, 
wat kunnen we doen om de pallia-
tieve zorg te verbeteren. Vandaar dat 
we het belangrijk vinden om de ken-
nis over hospicezorg verder te ver-
spreiden." 
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