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SOEST |De Schaakvereniging
Soest mag op vrijdagavonden op
haar gemak tot twee uur ’s
nachts doorspelen in het Gilde-
huis aan de Steenhoffstraat.
Daarmee wordt een grote wens ver-

vuld, zegt voorzitter Stefan Blom.

,,Onze schaakpartijen beginnen om

20.00 uur en kunnen wel vier uur

duren. Dit betekent dat we met op-

ruimen erbij tot ruim na twaalven

in het gebouw moeten zijn. Als

schaakclub werden we begin vorig

jaar geconfronteerd met het nieuws

dat we maar tot middernacht open

mogen zijn. Dit is voor ons nogal

problematisch, aangezien dit bete-

kent dat iedereen voor die tijd het

gebouw uit moet zijn.’’

De aanvankelijke weigering van

het gemeentebestuur om de club zo-

lang te mogen laten spelen, is van

tafel dankzij de opvatting van de be-

zwaarschriftencommissie. De scha-

kers mogen langer schaken.

De commissie boog zich over het

bezwaar van de club tegen de wei-

gering en kwam tot de conclusie dat

het bezwaar gegrond is. De ge-

meente mag op grond van de alge-

mene plaatselijke verordening al-

leen een vergunning weigeren in het

belang van de openbare orde en vei-

ligheid, de volksgezondheid en de

bescherming van het milieu. Daar is

in dit geval geen sprake van.

Weigeren
De gemeente zit ermee in haar

maag omdat het vast beleid is dat

laagdrempelige inrichtingen niet in

aanmerking komen voor ontheffing

van de sluitingstijden. Ambtenaren

hebben het gemeentebestuur gead-

viseerd om hiervoor beleid te ont-

wikkelen om in de toekomst derge-

lijke verzoeken te kunnen weigeren.

Schaakclubmagvrijdag ’snachtsdoorspelen
Weerbrand
incontainer
De reeks containerbranden die
Amersfoort treft, heeft weer
een vervolg. Vrijdagavond
kwam een melding van de Ari-
aweg. Brandweer en politie

waren snel ter plaatse. In een

containerhok stond een contai-

ner in brand, deze was snel ge-

blust. Vermoedelijk gaat het om

brandstichting. De afgelopen

weken werden op verschillende

plekken in Amersfoort contai-

ners in brand gestoken.

AMERSFOORT

In weerwil van de moeizame discus-

sies over het nieuwe dorpsplein in

Soesterberg, zijn de gezamenlijke

ondernemers van het dorp optimis-

tisch over de veranderingen die het

dorp in hun ogen steeds aantrekke-

lijker maken. ,,Het gaat goed met

Soesterberg,’’ zegt voorzitter Rob

Tuizenga van het Ondernemers Net-

werk Soesterberg (ONS). ,,Er is al

veel verbeterd.’’ Het toeristisch plan

wordt samen met het Toeristisch

Platform Soest ontwikkeld.

De ondernemers zijn ook te spre-

ken over de klussen die al geklaard

zijn in het dorp: de renovatie van de

Banninghal en de Rademakerstraat,

alsmede de totstandkoming van het

welnesscentrum Omega Spa &Wel-

ness Soesterberg, bleek op de

nieuwjaarsreceptie van de Soester

Zakenkring. Ze verwachten ook dat

de nieuwe dorpsbrink een aanwinst

wordt. ,,Onze modelschets voor een

groene dorpsbrink heeft als kataly-

sator voor de plannen gewerkt,’’

stelde Tuizenga vast. De model-

schets hangt nog steeds levensgroot

in de lokale supermarkt.

Ook bleek hij zeer optimistisch

over de slagingskans van het plan

van ONS om onder de landingsbaan

van de voormalige vliegbasis een

warmteopslagsysteem aan te leggen,

een soort vloerverwarming. De zon

verwarmt het asfalt en daarmee

water in buizen onder de asfaltlaag.

De warmte wordt ondergronds op-

geslagen en kan daarmee minstens

6000 huishoudens verwarmen bin-

nen een straal van 5 kilometer. ,,De

drie geplande nieuwbouwwijken

kunnen hier zo op worden aangeslo-

ten.’’

Onaangetast
De kosten zijn zo’n 4200 euro per

woning, terwijl het aanzicht van de

landingsbaan onaangetast blijft.

,,Daar hecht ik veel waarde aan,’’

zegt Carel Bense, ook initiatiefne-

mer van het project. ,,Sommigen

denken dat er zonnepanelen komen

maar daar is dus geen sprake van.’’

ONS is met het ministerie van

Economische Zaken in onderhande-

ling om een haalbaarheidsonder-

zoek voor deze SolarRunway te kun-

nen financieren. ,,Uit een quickscan

is al gebleken dat het een haalbaar

plan is,’’ aldus Tuizenga. De Solar-

Runway Soesterberg kreeg onlangs

de derde prijs tijdens de verkiezing

van het Beste Idee van Soest.

Tuizenga hoopt dit jaar een Green

Deal af te sluitenmet het ministerie.

Dat is een afspraak tussen het rijk

en andere partijen, bedoeld om

duurzame plannen uit te voeren. De

overheid kan helpen door de regel-

geving te versoepelen en de plannen

mee te financieren. De voorzitter

ziet geen reden waarom het minis-

terie dit plan zou willen afwijzen.

Met name Tuizenga en architect

Bense zetten zich in voor de realise-

ring van dit project en ze worden

gesteund door hun eigen onderne-

mers en de Soester Zakenkring.

Het verdiept aanleggen van de

N237, dat nu volop gaande is en

steevast ‘de overkluizing’ wordt ge-

noemd, vindt Tuizenga ook een

grote aanwinst voor Soesterberg.

Ondernemerslonken
naartoeristenstroom
SOESTERBERG |Demoge-
lijkheden om de honderd-
duizenden bezoekers van
het Nationaal Militair Mu-
seum en Park Vliegbasis
Soesterberg naar het
dorp te halen, moeten
veel meer worden uitge-
buit. Dat vinden de geza-
menlijke ondernemers
van Soesterberg. Ze be-
reiden een toeristisch
plan voor.
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Z Vanuit een vliegtuig is de landingsbaan goed te zien. Ook na de installatie van het warmtewin- en op-
slagsysteem blijft het aanzicht van de baan intact. FOTO MAX NIESSEN

Hoge verwachting van warmtewinning landingsbaan

GROTE PROJECTEN

Recent gerealiseerd
• Reconstructie Rademakerstraat
• Bouw Rademakershof (13 huizen)
• Bouw Rademakerstaete (2 win-
kels, 3 woningen)
• Renovatie Banninghal
• Ecoduct Boele Staal
•Welnesscentrum
• Oostelijke rondweg
•Herinrichting vliegbasis
•Woningen Dorpsplein (27)

In gang
• Verdieping rondweg N237
• Bedrijventerrein Richelleweg
loopt snel vol

Gepland
•Woonwijk Kontakt der Kontinen-
ten (175 woningen)
•Woonwijk vliegbasis (440)
•Woonwijk Oude Tempel (300)
•Woonproject Dorpsplein (20)
•Woonwijk Evenemententerrein
(120)
•Woonwijk Soesterberg-Noord
(100)
•Westelijke rondweg

Onzeker
• Toekomst marechausseekazerne
en Officierscasino
• Ov-verbinding naar Den Dolder

Nogjarenwerk inhetdorp

Nieuwbouwwijken
sluitenwe aan op
warmtewinning
onder landingsbaan
–Rob Tuizenga, voorzitter ONS

AMERSFOORT

‘Kosteloos
parkeren
moetblijven’
VERVOLG VAN PAGINA 1

De winkeliersvereniging is blij
met de politieke aandacht. ,,Er
is de laatste 20 jaar heel wei-
nig door de gemeente geïn-
vesteerd in onze straat,’’ zegt
bestuurslid Edward Stots van
opticien Mooie Kijkers.
,,Helemaal als je het vergelijkt

met het Eemplein. Wat is daar

niet voor een geld uitgegeven om

de omgeving aantrekkelijk te

maken.’’ Toch houdt hij zich ook

op de vlakte. Helpt het invoeren

van 30 kilometerzone echt? Hij

betwijfelt het.

Zijn collega Karin van den

Berg van Ring Foto, op de hoek

met de Voltastraat, weet één ding

wel zeker. ,,Géén invoering van

betaald parkeren. Als je dat doet,

kun je mensen meteen doorstu-

ren naar het centrum. Dat de

Leusderweg nog steeds floreert

als winkelstraat, komt in belang-

rijke mate omdat je er gratis voor

de deur kunt parkeren.’’

Van den Berg bevestigt de ge-

vaarlijke fietsenchaos voor haar

deur. De eenvoudigste oplossing

is volgens haar geregeld politie-

toezicht. ,,En misschien kunnen

de politiewagens dan ook het

goede voorbeeld geven met keu-

rig 50 te rijden. Het zijn opval-

lend vaak politiewagens die met

snelheden van 70 tot 80 km hier

voorbij komen scheuren.’’

BARNEVELD

Actietegen
stalbranden
Boeren in Barneveld krijgen
extra voorlichting over stal-
branden. Dat is nodig omdat

veel stallen nog niet aan de

nieuwe eisen voldoen en de kans

op een brand in een kippenstal

acht maal hoger is dan de kans

op een woningbrand. Vorig jaar

verbrandden er naar schatting

128.000 dieren in stallen.

De informatiebijeenkomst in

Barneveld vindt plaats op 18 ja-

nuari in het kader van het Actie-

plan Stalbranden. Brandweer en

verzekeraars geven dan prakti-

sche tips en informatie: hoe een

stalbrand te voorkomen, hoe zit

het met de aanrijtijden van de

brandweer en wat gebeurt er als

de brandweer aankomt op een

brandend bedrijf. Ook wordt er

gewezen op de financiële conse-

quenties. Brand kan het einde

van een bedrijf betekenen.

Bussemaker
bezoektSOMT
Minister Bussemaker van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschap be-

zoekt vandaag de eerste universi-

taire opleiding Fysiotherapie in

Nederland aan de SOMT Univer-

sity Campus in Amersfoort. De

opleiding is in september 2015

van start gegaan.

SOMTmeent dat ‘het medicijn

bewegen’ te weinig aangewend

wordt in de strijd tegen aandoe-

ningen, zoals hartfalen, obesitas

en diabetes.
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