een worsteling, maar de fletsen-

dief ontkwam. Agenten hebben
de man niet gevonden.

R}NENEN

Fietser
zwaargewond
(18)

Een 18-jarige man uit Veenendaal is gistermorgen zwaargewond geraakt bij een aanrijding
in Rhenen. Zijn toestand is kritiek. Tegen 06.00 uur in de ochtend reed een 26-jarige man uit
Rhenen in een busie over de
smalle Parallelweg in de richting van de rotonde RondwegOost. Hij zag de fletser waarschijnlijk niet en reed hem aan.
Het slachtoffer was buiten bewustzijn en is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis
in Nijmegen gebracht.
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Te weinig leestijd, verzettegen komst turbines
UTHECHT. Het rommelt
binnen de klankbordgroep die de gemeente
adviseert over het omstreden wi ndrnolen pla n.
De vertegenwoordigers
van de grondeigenaren
op Lage Weide ziin deze

week opgestapt, omdat
zij de windturbines niet
meer zien zitten.
ru{ATh{
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AtJazeera,eert
docu 5+ufl'gpfgJ], ,i
Een documentaire van de
journalisti ekstudenten
Christel van der Meer en
:

Robert Smid van de Hogeuft cht: is g$Rotni:
neerd voor het Al Jazeera

schoo-l

I

International Documentary

Film Festival 2013. De fllm
Wedstrijd aan zijn leaen

dingt rnee voor een award
inde categorie New Horizon, vool jonge beginnende
filmmakers.
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Andere deelnemers klagen over het
moordende tempo waarin dikke en

ingewikkelde rapporten moeten
worden gelezen, bevestigen betrokkenen tegenover deze krant.
De klankbordgroep maakt deel
uit van het zogeheten participatietraject en bestaat uit bewoners en
vertegenwoordigers van organisaties. De leden hebben afgeloPen
maanden tal van nog niet gepubliceerde rapporten bestudeerd. Volgende week moet hun advies klaar
zijn, waarna het college van b en w
een standpunt inneemt. Belangrijkste wagen zijn hoeveel turbines er
kunnen komen en op welke plek.
Deze week is de vereniging van ei-
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Aangehouden op
gestolen scooter
Na een korte achtervolging door
Lunetten heeft de politie woensdag twee jongens uit Amsterdam op een gestolen scooter
aangehouden. ï\vee motoragenten zagen lnoeg in de avond oP
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Als de windmolens op Lage Weide er komen, zullen ze tot in de wijde omtrek te zien ziin.Deze montage
laat zien hoe het beeld vanuit het Máximapark zou kunnen zijn, trrusrnRrtr,rn

genaren (VvE) Lage Weide uit de
klankbordgroep gestapt. De turbines leveren de bedrijven geen enkel

van bedrijfsgebouwen en zegt er

voordeel op, stelt voorzitter Bos-

molens tegen te houden.

kan nadelig uitwergeluidproductie van
wordt berekend in
rond bedrijven. Dit
betekent een beperking van de uit-

Ook bij de zittende klankbordleden
klinkt gemor. ,,Er is weinig tijd om
rapporten te lezen," vertelt een be-

man. ,,Plaatsing
ken, doordat de
de windmolens
de geluidzones

alles aan te zullen doen om de wind-
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breidingsmogelijkheden van deze

trokkene. ,,Voor elke vergadering

bedrijven."
De VvE weest ook waardedaling

zijn twee'leesweekeinderf afgesproken. Dat is eigenUik te kort om al die

zware kost goed te bestuderen."
Een van de belangrijkste rapporten, een advies over de gezondheidseffecten van de GG&GD, is nog niet

beschikbaar. De klankbordgroep
wordt geacht het eigen advies eirtd
volgende week af te hebben.
De gemeente laat in een reactie
weten te betreuren dat de VvE de
kritiek.niet bespreelit. ,,De VvE heeft
geen van de klankbordbijeenkom-

sten bijgewoond." Utrecht erkent
dat door de leden hard is gewerkt,
maar zegï dat aan de afsPraken over
het toezenden van informatie is voldaan.

In de wijken Zuilen, Terwijde,
Maarssenbroek en Oud-Zuilen is
veel weerstand tegen het Plan. Het
college neemt eind april een besluit.

REAGEREN? un.brieven@ad.nl

