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Van der Zee: nieuwbouw bijna gratis?
DOOR MICHIEL SCHAAIJ

UTRECHTSE HEUVELRUG
– “Door de kredietcrisis
moesten we de financiële
dekking voor ons nieuwe
gemeentekantoor ernstig
bijstellen.” Dat verklaarde
wethouder Roy Pamboer
vorige week tijdens een informatieavond voor gemeenteraadsleden.
Pamboer nam de portefeuille
onlangs over van collega-wethouder Van Wikselaar en viel
met zijn neus in de boter. In een
uitgebreide presentatie schotelde Pamboer de gemeenteraad
verschillende scenario’s voor.
Natuurlijk ontbraken de bijbehorende prijskaartjes niet: het
totale investeringsbudget bedraagt ruim € 25 miljoen. Maar
de rekenmeesters van de gemeente hebben hun best gedaan. En zo kon Pamboer donderdagavond becijferen, dat het
exploitatieverschil tussen de
oude kantoren en de nieuwbouw nog geen € 85.000 bedraagt.
“Het nieuwe gemeentekantoor
is dus bijna gratis”, schamperde
raadslid Peter van der Zee
(VVD) tijdens het vragenrondje.
Daarin kwam ook de milieu-index van het nieuwe gebouw aan
de orde.
Om de duurzaamheid van het
kantoor te meten, is een rekenmodel op de bouwscenario’s
losgelaten. Raadslid Wilma Hielema (GroenLinks) vroeg zich
af, of er binnen de budgetten
echt geen hogere milieu-index

Volgens de architect wordt het nieuwe gemeentekantoor aan de Dorpsstraat “transparant, kleurrijk en ingetogen chique”.
mogelijk is. “Heeft het college
dat wel goed onderzocht? Dat is
voor ons een voorwaarde om
met de nieuwbouw in te stemmen”, zei ze. Volgens Pamboer
is een hogere milieu-index alleen mogelijk met het opwekken van eigen energie. Maar
daarvoor schieten middelen en
beschikbare ruimte tekort. Die
ruimte speelt ook een rol bij de
parkeervoorzieningen van het
nieuwe complex.
Pamboer ziet daarom wel
brood in een combinatie met de
centrumvisie die op stapel staat.

Hij denkt daarbij aan een ondergrondse parkeerruimte voor
250 à 300 auto’s in het dorpscentrum. Binnenkort praat de
gemeente daarover met grote
investeerders als Achmea en Albert Heijn. “De topdrukte bij de
supermarkt ligt op zaterdag, onze piek is doordeweeks”, zei de
wethouder hoopvol. Hij houdt
de mogelijkheid van parkeren
onder of bij het nieuwe gemeentekantoor echter wel
open.
Op 26 maart behandelt de gemeenteraad de nieuwbouw-

plannen. Later dit jaar organi-

Stoelendans

seert de gemeente een informatieavond voor betrokkenen en
omwonenden.

De bouw van het nieuwe gemeentekantoor kan tot een stoelendans in Cultuurhuis Pléiade leiden. Volgende maand besluit de
gemeenteraad, of het jongerencentrum een plaats in het gemeentekantoor krijgt. Is dat niet het geval, dan komt het naburige cultuurhuis in beeld. Wethouder Elisabeth van Oostrum
heeft daarover al met de welzijnsstichting gesproken. Een deel
van de gefuseerde organisatie wijkt mogelijk uit naar een andere locatie, wellicht naar het gebouw van de fusiepartner aan de
Driebergse Vijverlaan. Verder zou de Heuvelrug Muziekschool
enkele ruimtes met de jongeren kunnen delen.

Dierenarts
vraagt uw
verhalen
DOORN - Dierenarts Klaas
Soethout -van Dierenkliniek
Soethout in Driebergen- staat
altijd open voor nieuwe dingen
die op zijn pad komen. Hij
hoefde dan ook niet lang na te
denken toen de Stichting Welzijn hem vroeg om een lezing te
houden. Nu is hij bezig met de
voorbereiding en daarbij kan
hij de steun van de lezers van
De Nieuwsbode gebruiken.
Soeters vertelt onder meer over
het werk van zijn echtgenote,
Joan Schelpe, die voedingsconsulente is in de praktijk. Zo vertelt hij over de hond Barto, die
door de eigenaar naar de arts
werd gebracht met het verzoek
om hem een spuitje te geven.
Barto knapte echter zo op dat
hij later zelfs nationaal afslankkampioen werd.
Soethout houdt dan ook een
warm pleidooi voor het trainen
en begeleiden van eigenaren
van dieren. ''Zodat mensen
doorhebben waar ze mee bezig
zijn.''
Hij geeft een voorbeeld uit eigen ervaring. Soethout was zelf
te dik en ging op bezoek bij een
voedingsdeskundige. In het ge-

VERVOLG VOORPAGINA
Om deze feestelijke dag mogelijk te maken, heeft Senioren PlusPunt uw hulp nodig.
U kunt dit doen in de vorm
van het sponsoren van stoelen.
Voor het concert zijn 450
stoelen beschikbaar. De kosten per stoel bedragen € 10,U kunt de door u gesponsorde stoelen beschikbaar stellen en dan zorgt Senioren
PlusPunt ervoor dat deze
een goede bestemming krijgen.
U kunt de stoel(en) ook zelf
schenken aan senioren en
hulpbehoevenden uit uw
omgeving.
U meldt zich aan als vrijwilliger voor deze dag.
Er zijn op deze dag verschillende handen nodig om het
tot een groot succes te maken. Er zijn handen nodig
om: mensen te begeleiden
naar hun plek in de kerk;
mensen te ontvangen bij de
deur; mensen te begeleiden
naar toilet; mensen te voorzien van een drankje; mensen op te halen of weg te
brengen.
Om uw steun en dus uw
maatschappelijke betrokkenheid bekendheid te geven, wordt uw persoonlijke
naam of bedrijfsnaam en logo vermeldt op de nieuwe
website: Driebergen maakt
het verschil, www.driebergenmaakthetverschil.nl.
U kunt zich aanmelden als
sponsor en/of vrijwilligers
bij Senioren PlusPunt, Traaij
54A, Driebergen. Telefonisch: 0343 – 515472 of per email: info@seniorenpluspunt.nl. Zie ook:www.seniorenpluspunt.nl

Vechtpartij na
aanrijding
DOORN – Op donderdagmiddag ontstond omstreeks 16.20 uur een vechtpartij tussen bestuurders
en inzittenden van twee
voertuigen nadat zij een
botsing hadden gehad aan
de Langbroekerweg.
De bestuurder die schuldig
was aan het ongeval beschadigde samen met
zijn inzittende de auto
van het slachtoffers
rondom doordat zij deuken erin trapten en bovenop de auto gingen staan
en stampen. Een van de
slachtoffers werd bedreigd
en de andere werd in haar
zwangere buik geschopt,
waarop zij ook fysiek geweld gebruikte.
De politie kon de twee
mannen van de schuldige
partij, twee broers van 19 en
20 uit Doorn, aan de Woestduinlaan aan houden.

Talent
DOORN – Lezingen en
workshops organiseren in
het Doornse cultuurhuis?
Dat is een mooie uitdaging
voor een nieuwe, initiatiefrijke vrijwilliger. Walter Andriessen boekte dierenarts
Klaas Soethout voor zijn lezing op 12 maart. ''Maar we
willen graag meer programmeren'', zegt Andriessen
''en we zoeken iemand die
deze kar wil gaan trekken.''
Belangstelling? Bel naar tel.
0343-420631.

Agenten beledigd

Hoe ment een dierenarts buffels in India?
sprek betrapte hij zich erop dat
hij dezelfde verdedigingstaktiek toepaste als sommige
cliënten in zijn spreekuur.
Daarop besloot hij echt af te
slanken. Met succes.
Schelpe werkte ook op de faculteit in Antwerpen en had daar
een collega die viroloog-dierenarts is. Via dat contact van
zijn vrouw kwam Soethout enige tijd in Californië te werken
en nam hij deel aan aidsonder-

Driebergen maakt
het verschil!

zoek. Door dat werk kwam hij
in India. Daar ontmoette hij
een sociaal werker die hem vertelde wat de mensen in de
streek allemaal nodig hadden.
Via Stichting Sahaya adopteerde hij een pleegzoontje.
In India ontdekte hij weer hoe
belangrijk het kan zijn om
vloeiend Engels te spreken. Hij
ging naar Dublin om daar 's
morgens een intensieve cursus

Engels te volgen en 's middags
te genieten van al het moois dat
de Ierse hoofdstad te bieden
heeft.
In zijn lezing wil Soethout verder zowel vertellen over zijn
werk als dierenarts als over zijn
belevenissen in India en het
belangrijke werk van stichting
Sahaya.
Voor zijn lezing is Soethout op
zoek naar leuke anecdotes over

uw huisdier. Wat is het leukste
of grappigste wat u hebt meegemaakt met uw huisdier? Met
uw inbreng verzorgt Soethout
een gevarieerde presentatie.
Mail
uw
reactie
naar
lezing.swuh@gmail.com of tik
uw verhaal op hooguit een half
A4-tje en stuur de envelop naar
Dierenkliniek Soethout, Damhertlaan 151, 3972 DD Driebergen.

LEERSUM – Op donderdagmiddag werd er vanuit
een woning aan de Schermlaan gescholden op een
agent die in gesprek was
over een parkeersituatie.
Na het gesprek zijn agenten
naar de betreffende woning
gegaan en hebben daar de
scheldende 15-jarige jongen aangehouden die op
het bureau bekende. Na
zijn verklaring werden ook
twee andere verdachten gehoord. Een daarvan verklaarde niet gescholden te
hebben.
De andere twee hebben
hun excuses aangeboden.
Zij zullen een passende
straf krijgen.

