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Amersfoort
vrijdag 8 juli 2016

Van een dikke bolide tot een
milieuvriendelijke herenfiets
Enkele Amersfoortse politici rijden in luxe
auto’s, maar er staat ook wel eens een
klein tweedehandsje voor de deur. P7

Dion op
avontuur
in de VS
Talent (19) uit
Nieuwland krijgt
beurs. P5

Na het ecoduct nu ook een ‘mensenduct’
SOESTERBERG Na drie eco-

ducten heeft Soesterberg
sinds gisteren officieel ook
een ‘mensenduct’. Met de
opening van de zogeheten
verdiepte ligging oftewel
‘overkluizing’ van de N237

(Amersfoortsestraat) is er
weer een directe verbinding
voor wandelaars en fietsers
ontstaan tussen het dorp
Soesterberg en het woonwerkterrein van SoesterbergNoord. Daarmee is de barrière

die de provinciale weg sinds
1972 vormde omdat hij het
dorp doormidden sneed, geslecht. Net als voor de dieren
op de ecoducten komt er op
de tunnelbak - 200 meter van
de uitgraving van de weg is

Bewoners door branden geplaagde wijk iets gerustgesteld

Extra camera’s en meer
toezicht in Schuilenburg
De politie, woningcorporatie De
Alliantie en de gemeente
Amersfoort nemen extra veiligheidsmaatregelen in de door
branden geplaagde wijk Schuilenburg. Doel is, daders op te
sporen en nieuwe incidenten te
voorkomen.
Lotte van Erp
Amersfoort

De nieuwe aanpak werd gisterochtend bekendgemaakt op een bijeenkomst met verontruste bewoners. Wijkagent Eelco Otter was
daarbij aanwezig, als aanspreekpunt voor de buurt.
In de drie flats aan de Ariaweg,
waar onlangs brand werd gesticht,
gaat De Alliantie het cameratoe-

zicht uitbreiden. ,,Er hangen nu per
flat twee camera’s, in de algemene
ruimte en in de lift’’, vertelt woordvoerder Sonja van Beek van De Alliantie. ,,Daar komen per flat zeven
camera’s bij. Onder andere in het
noodtrappenhuis.’’ De videobeelden deelt de woningcorporatie met
de politie, om zo de pakkans te vergroten. Ook moet van de camera’s
een preventieve werking uitgaan.
Vanaf vandaag zullen er dag en
nacht extra beveiligingsmedewerkers en toezichthouders van de gemeente in de wijk aanwezig zijn.
Maar ook de rol van de bewoners is
tijdens het spreekuur benadrukt,
vertelt Van Beek. ,,Bewoners kunnen zorgen dat er geen vuil op
straat terechtkomt en elkaar hierop
aanspreken. Ook kunnen ze de

wijkagent en De Alliantie altijd bellen bij verdachte situaties.’’
De afgelopen maanden werd in
de wijk herhaaldelijk brand gesticht. Bankstellen, containers en
een scooter gingen in vlammen op.
Zondagnacht werden in een berging matrassen in brand gestoken
en moesten bewoners geëvacueerd
worden.
Joke Martens (63) woont in de flat

Bewoners kunnen
De Alliantie altijd
bellen bij verdachte
situaties
– Sonja van Beek, De Alliantie

waar in de nacht van zondag op
maandag een brand woedde. ,,Het
vertrouwen in de wijk moet weer
terugkomen. Je wordt als bewoner
toch steeds angstiger. Het geeft wat
rust dat er zoveel aandacht aan besteed wordt en er meer gesurveilleerd gaat worden.’’

Spreekuur
De politie heeft gisteren brieven
rondgebracht over de veiligheidsmaatregelen. Wie thuis was, kon al
meteen in gesprek gaan. ,,De wijkagent heeft aan de deur al zo’n 70
mensen gesproken.’’
Donderdag 14 juli is een nieuw
spreekuur met De Alliantie en de
wijkagent. ,,We gaan dan kijken
hoe de week is verlopen en of er
nog meer nodig is’’, aldus Van Beek.

overdekt - een natuurgebiedje, in dit geval een wandelpark. De weg, die maandag
opengaat voor verkeer, heeft
de provincie Utrecht ruim 14
miljoen euro gekost.
FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM

OM eist tbs
tegen Poolse
schutter
BUNSCHOTEN Het Openbaar Ministerie in Utrecht
heeft gisteren tbs met
dwangverpleging geëist
tegen de 36-jarige Pool
Dawid W. uit Bunschoten.
W. zorgde maandag 28
maart voor enorme opschudding, door op twee
plekken in het dorp schoten
af te vuren op enkele landgenoten. Bij een woning in
de buurt van het Schansplein schoot de hij twee
keer dwars door een voordeur, overigens zonder de
bewoner te raken.
Op het Schansplein loste
hij zes schoten in de richting van een geparkeerde
auto, waarin zich een
Poolse vrouw en een kind
van anderhalf bevonden. Zij
bleven ongedeerd. W. zat
eerder vast voor geweldpleging in Nederland en in
zijn geboorteland.
P3

