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BARNEVELD

Wiskundetalent doen mee aan
internationale Olympiade
De 17-jarige Erik van Cappellen, leerling van het Johannes
Fontanus College in Barneveld, is een van de zes Nederlandse scholieren die is geselecteerd voor de Internationale Wiskunde Olympiade in
Hong Kong.
De deelnemers lieten in vier
eerder rondes ruim 10.000
wiskundetalenten achter
zich. In Hong Kong meten de
Nederlandse jongeren van
hun wiskundige inzichten
met leeftijdsgenoten uit meer
dan honderd landen. Op elk
van de twee wedstrijddagen
krijgen de leerlingen drie op-

gaven van hoog wiskundig niveau voor hun kiezen, waar ze
vier en een halfuur de tijd
voor krijgen. Het Nederlandse
team wordt begeleid door
wiskundigen van de universiteit Leiden en universiteit
Utrecht. Eric van Capellen
vertrekt met zijn teamgenoten op 29 juni naar Hong
Kong. Bij de Benelux Wiskunde Olympiade ging het
Nederlandse team afgelopen
mei al met drie zilveren en zes
bronzen medailles naar huis.
De Nederlandse wiskundetalenten versloegen de teams
van België en Luxemburg.
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Ingekleurde foto van de Lazarusberg in Soest, die nu grotendeels bebouwd is. BRON: GEMEENTE SOEST

Soest koestert
cultuurhistorie
Poolse scholieren varen in vlotje op de Eem
■ Poolse scholieren uit Poznan maakten gisteren verfrissend kennis met Amersfoort. Het vlotje varen op de Eem gebeurde op uitnodiging van het Farel College. De Polen zijn te
gast in het kader van een uitwisselingsprogramma. FOTO AD
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Bieb wordt
wooncomplex

Auto botst op
vrachtwagen

‘Oppositie’
is ‘coalitie’

Piet van Dijk

Komende week
wordt begonnen
met de verbouwing
van de oude bibliotheek aan de Zonnehof. In het Boekhuis, de nieuwe
naam van het gebouw, komen 23
appartementen. De
uitstraling wordt
lichter en transparanter, maar met
respect voor het
oorspronkelijke ontwerp.

Een auto is gistermiddag op de Ambachtsstraat in Nijkerk tegen een
vrachtwagen gebotst. De bestuurster van de auto
heeft vermoedelijk
de vrachtwagen
over het hoofd gezien. Zij moest uit
haar auto worden
bevrijd door de
brandweer en is
naar het ziekenhuis
gebracht.

In het artikel 'Wethouder in schijnwerpers' van gisteren staat per abuis
vermeld dat de oppositie bestaat uit
de partijen D66,
VVD, ChristenUnie
en PvdA. Dat had
‘coalitie’ moeten
zijn. Zij bezetten 24
van de 39 zetels in
de gemeenteraad
van Amersfoort en
hebben elk een
wethouder.

Dat gebeurt dit jaar in vijf workshops over de belangrijkste onderwerpen: de Soester Eng, Soesterberg, de Kerkebuurt Soest, de Rijksstraatweg en het buitengebied.
Doel van deze presentaties is vergroting van de kennis en bewustwording van de historie. Plannenmakers moeten daar sinds kort
wettelijk rekening mee houden. Er
zijn maximaal vijftig mensen per
avondpresentatie welkom.
De eerste avond is medio juni, de
andere vier volgen in september en
oktober. De data worden binnenkort bekendgemaakt.
De gemeente mikt op minimaal
twintig deelnemers. Hun inbreng
is ook van belang voor de uiteinde-

BAARN

Dijkverzwaarders stuiten op
asbest in pas verzwaarde dijk
Het waterschap Vallei en Veluwe laat deze week grond afgraven bij de nog maar kortgeleden verzwaarde dijk in de
gemeente Baarn. De ingreep
is nodig vanwege de aanwezigheid van asbest. De grondsanering in de buurt van het
oude zwembad aan de August
Janssenweg is volgens het waterschap een uitvloeisel van
het ophogen en versterken
van de Eemdijk in het afgelopen jaar. De dijkverbeteraars
stuitten tijdens hun werk op

asbesthoudend puin, dat in
een verder verleden onderaan
de dijk moet zijn gestort.
Omdat asbest in kleine deeltjes gevaar kan opleveren voor
de gezondheid, is het waterschap als eigenaar van de
grond verplicht het materiaal
op te ruimen. Asbestsaneerders maakten dinsdag een begin met het verwijderen van
de vervuilde grond. Volgens
het waterschap is op nog één
plek bij Eemdijk asbest ontdekt bij het werk aan de dijk.

maar mensen te inspireren en enthousiast te maken over de waarde
van de geschiedenis.’’

Soest gaat dit jaar de cultuurhistorie van Soest en Soesterberg
breed onder de aandacht brengen van projectontwikkelaars,
grondeigenaren en alle belangstellende inwoners.

Smitsveen

Soest
Z Schilderij

van de Zuidelijke
Eng met de molen aan de Molenstraat die in 1930 afbrandde.
SCHILDERIJ J.H. ISINGS

lijke beschrijving van cultuurhistorische waarden die van belang zijn
voor nieuwe plannen.
Met deze presentaties wil de gemeente Soest voldoen aan zijn wettelijke verplichting om het aspect
cultuurhistorie voortaan te mee te
nemen in ruimtelijke plannen. ,,De
vorm waarin dat gebeurt schrijft de
wet niet voor’’, zegt projectleider
Klaas van Haaften. ,,Burgemeester
en wethouders hebben ervoor gekozen om niet nog meer regels en
verboden op dit gebied in te voeren,

Eemhorst 2016 gereed
SOEST Aan de Hooiweg in Soest
wordt nu druk gebouwd aan de
bouw van De Eemhorst: drie
boerderijhuizen voor ouderen
met geheugenproblemen. Schuren zijn hiervoor gesloopt.
Initiatiefnemers van De Eemhorst is de familie Hilhorst die in
het naastgelegen boerenbedrijf
woont. Die is dit project gestart
‘vanuit maatschappelijke betrokkenheid, persoonlijke affiniteit,
de toennemende vergrijzing en
het gebrek aan volwaardige en
kwalitatief goede woonruimte

voor deze kwetsbare groep’. Zij
hopen met de kleinschalige
woonzorgvoorziening meer te
kunnen bieden dan de traditionele instellingen. In drie ‘boerderijhuizen’ komen 25 appartementen waar 24 uur professionele
zorg aanwezig is. De appartementen zijn 40 vierkante meter
en hebben een aparte zit- en
slaapkamer met eigen sanitair.
Alle appartementen hebben een
eigen terras dat uitkomt op de
binnentuin. Naar verwachting is
De Eemhorst eind 2016 gereed.

Hij erkent dat dit niet betekent dat
plannenmakers meer dan anders
rekening moeten houden met de
vroege geschiedenis van Soest en
daardoor minder zouden mogen,
omdat alles ‘terug moet naar vroeger’.
,,Je zou ook de wijk Smitsveen
van eind jaren zestig als een waardevol voorbeeld van wederopbouw
na de oorlog kunnen zien’’, zegt hij.
,,Door het op deze manier te doen,
gaat het minder om regels maar
meer om vertrouwen en loslaten.
Dat betekent dat het ook wel eens
fout kan gaan’’, stellen burgemeester en wethouders in hun voorstel
hierover. ,,De inzet van burgers
wordt vergroot en de overheid
moet los kunnen laten.’’
Uiteindelijk komt er per gebied
een ‘handreiking’ waar initiatiefnemers zich op kunnen richten bij het
maken van plannen.
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