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DEZE WEEK

STELLING
VAN DE WEEK

Gemeente Soest moet 
zelfstandig blijven

  Eens (78%)
  Oneens (22%)

Surf naar www.soestercourant.nl
voor de nieuwe stelling.

ACTUEEL 3
Soester boos over ravage na ont-
manteling hennepkwekerij

ACTUEEL 5
Schema wegwerk op de schop

OP SOEST 16
Willem Dorrestein lid van ver-
dienste van De Narre Knollen

CULTUUR 17
Rosita Steenbeek bij Levenskunst

SOESTERBERG 18
Duitse bunkers gesloopt

SPORT 21
Eremetaal De Duinkikkers
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Soest te
klein volgens

kabinet Rutte II
Het kabinet Rutte II koerst af op 
een andere bestuurlijke indeling 
van ons land: grotere provincies 
met  gemeenten van minimaal 
100.000 inwoners.
Die ambities kunnen gevol-
gen hebben voor Soest. De ge-
meente telt ruim 46.000 inwo-
ners (inclusief Soesterberg). 
Hoewel dat aantal volgens de 
prognoses zal groeien tot boven 
de 50.000 - als gevolg van ge-
plande nieuwbouw in Soester-
berg - voldoet Soest bij lange na 
niet aan de beoogde norm voor 
zelfstandige gemeenten. Een fu-
sie met een of meer omliggende 
gemeenten zou dus in het ver-
schiet kunnen liggen.
Burgemeester en wethouders 
van Soest zien nog geen aan-
leiding om te reageren. Het 
voornemen tot schaalvergroting 
staat weliswaar in het akkoord 
tussen VVD en PvdA maar is op 
het punt van de gemeenten nog 
niet concreet genoeg om er iets 
zinvols over te zeggen, vindt  
het college.

Provincie
Op provinciaal niveau ligt het 
anders. Utrecht voert eerste ge-
sprekken met Noord-Holland en 
Flevoland over het samengaan 
van de drie. Ronald Plasterk, 
minister van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties, wil 
dat de fusie vóór maart 2015 is 
afgerond. Dan zijn de volgende 
Statenverkiezingen.
Deze maand is Plasterk gestart 
met de open overlegfase. Later 
zal de minister ook gemeenten, 
waterschappen en inwoners 
consulteren.
Al in april komt hij met een her-
indelingsontwerp. De betrokken 
provincies hebben vervolgens 
tot eind mei de tijd om hierop 
te reageren.
Op www.provincie-utrecht.nl 
plaatst het provinciebestuur de 
komende weken de belangrijk-
ste informatie, documenten en 
rapporten.

Zakelijk

•  Inclusief 
monteren en 
balanceren 

•    Gratis eerste 
half jaar opslag

4 stuks all-in

259,-

Soest I T 035 - 603 99 09
www.quickserv.nl

Winterbanden met 
laagste prijsgarantie

uw voordeel:

89,90

Winterbanden 
op voorraad!

Stoff elijk overschot gevonden in sloot; twee aanhoudingen

Soester (43) dood door geweld
De 43-jarige Bart Nelson uit Soest 
is in het weekeinde door geweld 
om het leven gebracht. Dat heeft 
een schouw op het lichaam uit-
gewezen, zegt de politie.

Er wordt beweerd dat Nelson is ver-
moord met een vuurwapen. De poli-
tie doet er geen mededelingen over.
Het stoff elijk overschot werd zon-
dagmorgen rond tien uur ontdekt 
door een vrouw die met haar hond 
wandelde over de Embranchements-
weg in Den Dolder. Het lijk lag deels 
in het water van een sloot.
Nog dezelfde dag hield de politie  
een 66-jarige Soester aan. Hij wordt 
verdacht van doodslag of moord. 

Een 41-jarige Amersfoorter is op-
gepakt op verdenking van betrok-
kenheid bij het misdrijf.

Bekenden
De twee zouden allebei een beken-
de van het slachtoff er zijn geweest, 
maar dat wil de politie niet beves-
tigen. De snelle aanhoudingen doen 
wel vermoeden dat slachtoff er en 
dader(s) elkaar kenden.
De politie houdt de twee verdachten 
vast op het bureau voor verhoor, 
maar doet verder geen enkele in-
houdelijke mededeling over de zaak, 
omdat het onderzoek nog in volle 
gang is. Om die reden wil de po-
litie evenmin kwijt hoe ze op het 

spoor kwam van de twee verdach-
ten. Of er meer aanhoudingen ver-
wacht worden? Ook daarover kan de 
woordvoerder  van de politie niets 
zeggen, noch over het feit of er een 
bekentenis is afgelegd..
Er zijn ongeveer twintig recher-
cheurs met het onderzoek belast, 
soms meer, soms minder, afhanke-
lijk van de werkzaamheden.
Bij het buurtonderzoek waren meer 
mankrachten nodig. Zondagavond 
werd de woning van het slachtoff er 
aan de Van Hamelstraat doorzocht 
door rechercheurs. Ook de parkeer-
plaats achter de Oude Kerk werd uit-
gekamd. Volgens ooggetuigen nam 
de politie daar een klein voorwerp 

mee. De politie wil evenmin zeg-
gen of deze onderzoeken met het 
delict met dodelijke afl oop te ma-
ken hebben.
Bart Nelson was, naar verluidt, net 
teruggekeerd uit Spanje waar hij on-
geveer een jaar geleden naartoe was 
verhuisd met zijn vriendin en zoon-
tje. Daar zou hij een visrestaurant en 
een shoarmazaak hebben. Voor zijn 
vertrek had hij een klus- en schoon-
maakbedrijf, Total Touch.
De politie doet in verband met het 
onderzoek een oproep aan mensen 
die een groene Opel Vectra zien of 
hebben gezien. Het kentekennum-
mer is TR-TB-30. Getuigen kunnen 
bellen naar 0900-8844.

  Meer dan 250 leden van de Soester Zakenrking kwamen 
vrijdagavond in restaurant De Soester Duinen bij elkaar om 
elkaar een goed zakelijk jaar te wensen. Naast presentaties, 

toespraken en serieuze zaken was er volop vertier en plezier. 
Voorzitter Armand Trippaers blikte terug en voorruit. Meer 
hierover op pagina 5. Foto: Jaap van den Broek
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Van de Graaf

Niels de Jong

Erwtensoep met gratis roggebrood
In Maartensdijk werken een slager en groenteboer samen om de lek-
kerste erwtensoep te maken. Deze soep is vanaf deze week weer
verkrijgbaar bij uw C1000 voor € 4,95 per

Roggebrood

liter. Deze week met gratis roggebrood van Niels. 

Het is winter!
Kom naar Provak voor:

schaatsen, snowboots, 
sneeuwschuivers, sleeën, 
strooizout, kachels en nog 
veel meer winterartikelen!

vanaf vrijdag 27 februari 07.30 uur

magazijnopruiming
korting 
tot wel 

PROVAK SOEST
NIJVERHEIDSWEG 11, SOEST
Tel. 035-6026900
info@provaksoest.nl
www.provaksoest.nl75%

Kom naar Provak voor:

schaatsen, snowboots, 

Mw. Berserik

Oudste van
Soest 105
jaar jong

Lees verder op pagina 5

Erikca Hoksbergen

Winnaars van
kerstpuzzel
gaan op reis

Lees verder op pagina 7

Mariël Storm

‘We willen dat
kinderen lees-
honger krijgen’

Lees verder op pagina 10 Lees verder op pagina 15

Kim van Kooij

‘De kleuren
van school
spreken aan’

Lees verder op pagina 14

Loes Paul

‘Soms rij ik
met tranen
in ogen weg’


