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Dieven proberen br¡etlenbussen flats Tuindorp-0osl leeg

Hennepteler laat
btoedspoor na

NILS DE KFUIJFF
UTBECHT . Die-¿en proberen hun
slag te slaan in brievenbussen van
flats in T[indorp-Oost. Brief es in de
liften van de flats waarschuwen bewoners voor de gevaren van de dieven.
Een paar maanden geleden hengelden dieven uit een bievenbus ¿ran
het FTuinplantsoen enveloppen met

I¡r een woning aan de Eschersingel is de vermoedelijke eigenaar van een hennepkwekerij
aa¡r de politie ontsnapt door uit
het ra¿m te springen. De politie
vond nog wel een bloedspoor,
maar dat hield op een gegeven
moment op. De inval in de woning werd gedaan na een ano-

een nieuwe - creditkaart en

een

d.e pincode zat. Dezelfde dag
was de rekening leeggehaald.
Yermoedelijk hebben zij de laatste

nieme tip. Op aanbellen werd
niet openged¿an, waårna een
timmerman het slot uit de deur

waarin

weken nog niets buit kunnen

boorde. Tijdens het boren ontsnapte de man. In het huis stonden 2SThennepplanten. Die en

kort geleden twee blonde jongemannen die met sleutels probeerden de
brievenbussen in de hal open te
maken. Ze g¡ngen ervandoor toen
de bewoner eraan l¡¡¡¡am.
Volgens huismeester Guido van
Vulpen gaat het niet om onschuldige lavajongensstreken van scholieren van het nabijgelegen Rietveld
College.
. ,,Dit gebeurde op een avond in het

weekeinde. Geen tijdstip waarop
schooljeugd zich in de portieken van

tegen'brievenbushengelaars'. r¡lo

bussen openen.
De dieven larnnen de persoonlijke
gegevens uit de brievenbussen gebruiken om te frauderen.
Kort: ,,Zeker als mensen een p¿Lar

Áo

ophoudl" De politie heeft de
meldiñg binnengekregen, maar volgens woordvoerster Mieke Kort is er
nog geen sprake van een hausse.
,,We hebben geen meldingen gekre-

dagen hunbus niethebben geleegd,
besta¿t de kans dat zowel een nieuw
pasje als de envelop met de nieuwe

de flats

gen van gedupeerden in die

wijk

halen

Iaatste tijd." Maar volgens Kort is
het een bekend fenomeen dat dieven post uit de brievenbussen proberen te hengelen, of met lopers de

Briefjes in de
flat waarschuwen bewoners

maken, m¿uÌr een bewoner van een

flat aan de Lamerisla¿n betrapte

Te

pincode in 4e búevenbus zit. Maar
ook andere-post kan voor dieven
waardevol zijnJ'

de

de lnveekapparatuur zijn in beslag genomen en worden vernie-

tigd.

lnbreker gepakt
Een 34-jarige man zonder vaste
woonplaats is gisternacht aangehouden op de Kenaustraat
(Zuilen) omdat hij verdacht
wordt van inbraak in een wo-

ning. De politie werd rond half
één gewaarschuwd dat iemand
zich verdacht ophield in de
straat. Agenten gingen ter
pleklre en zagen de man tussen
een auto en een huis heen en
weer lopen. Op een gegeven mo-

lmpressie van hoe Lage Weide er met een aantal windmolens uit zou kunnen komen te zien.

ment klonk een harde knal. De
politie zag dat het glas van een
deur was vernield. De 34,-jarige
had in de auto diverse inbre-

BBd

kersgereedschappen liggen.

MAARSSEN

TWee en

mogelijk drie automo-

Maanssen gerwond geraakt bij
een verkeersongeval op de Verbindingsweg. De politie zoekt de
derd.e bestuurd.er

(een.wouw)

en andere getuigen. Gealarmeerde agenten troffen twee autob a¿n met d.a¿rin een 48-jarige bestuurder uit Ma¿rssen en
een 4,4-jarige automobiliste uit
Son en Breugel. De Maarssenaar
moest met letsel a¿n zijn schouder per ambulance worden
overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens getuigen was er
een derd,e bestuurder betrokken
die woeg hoe het glng en
daarna wegreed.

Man krijgt boete

voor belediging
Een 19-jarige man is dinsdagmiddag bekeurd voor het beledigen van agenten. Rond half
vijf surveilleerden zij op de Reigerskamp toen ze een auto
zagen slaan, waarvan de kentekenplaat verbogen was. De be-

stuurde4 een l9-jarige man uit
Maarssen, had geen zin in nadere controle en beledigde de
agenten srof. Hij werd aangehouden en overgebracht naar
het politiebureau. Een Ofôcier
van Justitie bepaalde de boête
op 800 euro.
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uen tulllen molens

Omwonenden Lage Weide vre zenoverlast

Mogetiik drie
autob bij botsing
bilisten zijn dinsdagavond in

TMeHESSTE GEMEENTE
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UTRECHT. Genoeg bedriiven op industrieterrein Lage
Weide die willen meewerken aan de bouw van een
windmolenpark. Waar de 14O meter hoge turbines
komen,ligt nog helemaal open, zegt initiatiefnemer
Energie u'
MATHTJs sTETNBERGER
Energie U heeft met negen bedrijven een intentieovereenkomst geslo-

ten. ADlUtrechts Nieuwsblad is in
het bezit van een lijst met deelnemers, die niet openbaar is.
De bekendste bedrijven zljn afvalverrnrerker AVR Van Gansewinkel
en grond- en betonleverancier Theo

,,Naast afvalverwerker, zijn wij
ook energieleverancier", verklaart
een woordvoerder van AVR Van
Gansewinkel de interesse. ,,Het op-

wekken van windenergie past in
onze duurzame visie." Een windmolen op het terrein zal geen gevolgen
hebben voor de bedrijfsacfiviteiten,

Pouw Ook Joulz, De Zandhaas
Zand- en Groothandel, Beuk Ho-

zegt de woordvoerder.

rec4 United Soft Drinks en Meijbon

omliggende woonwijken voeren be-

Het plan is omstreden. Vanuit

Vastgoed zien wel heil in de windmolens. Ze willen grond verhuren
aan Energie U, waa.rop twintig jaar
duurzame energie kan worden opgewekt. Vier bedrijven, waaronder
het distributiebedrijf van Hema,
houden nog een slag om de arm.
Energie U is niet btij dat de ver-

rvoners, gebundeld in platform
Buren van Lage W'eidq een cam-

trouwelijke gegevens, op straat liggen, zegtvoorzitter Saskia Kluit. Er
is nog geen duidelijkheid over de

moeten.

precies locaties van de windmolens,
benadrukt ze.,,We bekijken nu waå.r
het mogelijk is om ze te plaatsen en
waar het wenselijk is."
Energie U mag van de gemeente
een plan ontwikkelen voor acht tot
veertien windmolens. Kluit zegt dat

dit

voorjaar duidelijk wordt welke
varianten mogelijk zijn.

DË

r'¿IND ERÏ'85
Kinderdogverblijf De Kleine Vlindertjes heeft nog enkele
plekken beschikboor op de boby, -dreumes en -peufergroep.
Voor meer informotíe kunt u kijken op onzewebsite
www.dekleinevlindertjes.nl of bellen noor O3O-233101 1.

pagne om de windmolens tegen te

houden. Ze wezen geluidsoverlast
en daling van huizenprijzen.-Uit een
doorrekening van de plannen concluderen de bewoners dat er tiental-

.

rein Lage \['eide in Utrecht,
tegen de grens v¿ur Stichtse
Vecht. Ze wil de zorgen onder de
aandachtbrengen van de
Utrechtse gemeenteraad.
De raad vindt dat inwoners van
Stichtse Vecht gewijwaard moeten blijven van schadelijke effecten en overlast als gevoþvan de
acht tot veertien windturbines.
Een motie hierover werd deze
week in ruime meerderheid (2d
voor,6 tegen) aangenomen. In
november beloofde het college
van Stichtse Vecht de raad al er
álles a¿n te doen om overlast

voor inwoners Þ beperken. Toch
vond de raad het nodig om ook
zijn eþen stândpunt expliciet te
maken. Temeer omdat verschillende (groepen) inwoners en
omwonenden naa¡ de ra¿d hun
verontrusting uitspraken.
Inwoners van de wijken Bloemsædg Boomstede, Op Buuren en
Oud-ZuÍlen, kunnen hinder ondervinden van fluiten, suizen en
van slagschaduw (knipperlichteffect) van de wieken. Ook k¿n

waardevermindering optreden
van huizen Een argumeut is ook
het mini:nale rendement, omdat
het om een zeerwindluwe plek
gaat. Drie ínsprekers wa¡eu het

-

erover eÆns dat'Utrecht zic,tr
niet gedraagt als een goede

buur'.

len miljoenen euro's subsidie bij
Industrievereniging Lage Weide is

Wethouder De Rijk stuurde on-

Chris Bruggink

niet doof voor die geluiden, zegt

langs een onderzoekvan eien advies-

voorzitter Chris Bruggink ,,Als het
de omgeving te veel stoort, moet het

bureau na¿r de haalbaarheid van

veel
stoort, moet
hiet misschien
niet komen'

misschien niet komen."

',41s het te

Bedrijven willen niettemin stappen maken in groene energie, aldus

Bruggink. ,,Duurzaamheid past in
deze tijdl' De industrievereniging
verwacht in de toekomst ook veel
van het opweliken van zonne-energie op daken.

het plan van Energie U, naar de gemeentera¿d. De conclusie is dat de
toekomstige overheidssubsidie een
risico vormt, ma¿r dat het windmolenpark haalba¿r lijkt. Buren van
Lage Weide neemt daar geen genoe-

gen mee. ,,Een plan is haalbaar of
niet," aldus voorzitter Jan Sakko.
,,'Lijkt' is niet genoegl'

Fors expl0¡latietekorl dreigt voor nieut'tl Muziekpaleis
UTFECHT . Nog voordat het Muzieþaleis klaar is, dreigt aI een jaar-

lijks oçloitatietekort van ruim
euro. Dat blijkt een nieuwe,
realistische berekening die wethouder F. Lintmeijer heeft laten uiWoeren. Om het exploitatietekort vanaf
81O.O0O

2O14 op te vangen, moeten Tivoli,
Stichting Jazz Ulrecht en Muziek-

centrum Utrecht een miljoen bezuinigen. Gedachtwordt aan zaken als

komen door meer populaire popconcerten te progr¿rmmeren en min-

onderhoud, optimaliseren horeca en

der andere, lichtere muziek. De toe=
komst van RASA is mogelijk ongewis. Mogelijk gaat het podium voor

hogere huur.

In de voorjaarsnqta

komen de maatregelen ¿urn de orde.
I¡ de nieuwe berekeningwordt uitgeg¿urn van 490.O00 bezoekers per
jaar. Dat zijn er meer dan eerder is

geprognotiseerd. Die stijging moet

wereldmuziek samenwerken met
het Muziekpaleis. Alle opties sta"an
open, zegt Lintmeijer over toekomstige f,nanciële steun a¿n RASA.

