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IJsbaantje niet
aan Nieuw
Baarnstraat

Herfst Najaar op zijn mooist

Baarn ✱ In Het tijdelijke ijsbaantje Winter Village kan komend seizoen niet opgebouwd
worden aan de Nieuw Baarnstraat. Het college van b en w
van Baarn laat weten dat dat
vanwege ondermeer geluidsbelasting en toezeggingen aan
omwonenden niet mogelijk is.
Ook zouden er juridische obstakels kunnen opdoemen. Het
college wil wel met de organisator meedenken over een alternatieve locatie die wel voldoet. De
gemeente is van mening dat de
tijdelijke ijsbaan een verrijking
is voor Baarn, maar ziet geen
mogelijkheid om een vergunning te geven voor de ijsbaan op
die plek. Binnenkort hebben de
initiatiefnemers en gemeente
daarover overleg.

Soldaat in
Indonsië

Baarn ✱ Het is met zijn exotische bomen en struiken al een bijzonder park, het
Cantonspark in Baarn, en nu de herfst volop is losgebarsten wordt het ook nog
eens een bijzonder mooi park. De klassieke kleurenpracht in deze voormalige

Soesterberg ✱ In het Nationaal
Militair Museum staat zondag
het jongste boek van professor
Gert Oostindië centraal: ’Soldaat
in Indonesië, 1945-1950’. Het
boek is gebaseerd op brieven,
dagboeken, gedenkboeken en
memoires van veteranen uit de
tijd van de politionele acties in
het voormalig NederlandsIndië. Het begint om 14.00 uur.

botanische tuin van de Universiteit van Utrecht betovert. En wat hebben we
geluk met het weer: ook de komende dagen blijft het aangenaam. Ideale dagen
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om te wandelen in park of bos.

Wedstrijd ’beste idee’ blijkt innovatief schot in de roos

Ondernemend Soest
bundelt de krachten
Hans van Keken

h.van.keken@hollandmediacombinatie.nl

Soest ✱ De nieuwe prijsvraag ’Het
Beste Idee van Soest’, waarvan gisteravond de uitslag bekend werd gemaakt, blijkt een succesvolle bron
van inspiratie, vernieuwing en
kruisbestuiving. Dat bleek gistermorgen al bij de presentatie van de
tien beste ideeën in restaurant De
Soesterduinen. Ondernemers zochten meteen daar al naar manieren
om eventueel samen te werken,
rond thema’s als duurzaamheid en
sociale vernieuwing. Gisteravond
op het Ondernemerscongres bleek
eens te meer dat Soest veel eigen potentieel heeft en dat daar veel belangstelling voor is. ,,We hadden
voor vanavond natuurlijk iemand
kunnen uitnodigen voor een praat-

je, maar alles voor en door Soesters
blijkt nu veel leuker’’, aldus medeorganisator Paul Martens. Samen met
Judith de Pagter van de selectiecommissie was hij naar eigen zeggen
aangenaam verrast dat dertig mensen afgelopen maanden met een
plan kwamen. ,,We zouden al blij
zijn geweest met vijf, zes ideeën.’’
Ook over de kwaliteit van de door
Soesters ingediende plannen zijn
De Pagter en Martens zeer content.
,,We hebben een hele dag geluisterd
naar en doorgevraagd bij presentaties. Mensen die niet bij de beste tien
behoorden hebben we geprobeerd
verder te helpen met tips.’’
Drie van de tien ideeën waren daarna al tot de top drie uitgeroepen,
waarna gisteravond op het congres
in het Hilton Royal Parc door meer
dan tweehonderd ondernemers de
volgorde werd bepaald.
Opvallend bij de inzendingen is dat

duurzaamheid, sociale vernieuwing
en innovatie de thema’s lijken. Op
dat vlak lijkt zelfs kruisbestuiving
mogelijk, zoals Soesterbergers Stan
en Bas Uijland die met hun plan
voor innovatief en duurzaam bouwen (de betonballon), het ook al
hebben over een duurzaamheidscentrum op het terrein van de voormalige vliegbasis, wat ook raakvlakken kan hebben met hun plaatsgenmoten Carel Bense en Rob Tuizinga,
die mogelijkheden zeggen te zien
voor warmtewinning met de voormalige startbaan. Via een netwerk
van dunne leidingen zou de warmte
in de aarde opgeslagen kunnen worden. Zesduizend huishoudens zouden zo hun energie kunnen krijgen.
Ook de mannen van de toeristische
Drop Draf bus zagen kansen voor samenwerking, bijvoorbeeld met sociaal ondernemers of via een app.
➔ Regio 3: Tien goede ideeën

De technische recherche doet onderzoek.
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Weer ’tassenkraak’ in Laren
Henk Runhaar
Laren ✱ Voor de derde keer dit jaar
was dure-tassenwinkel Van Os aan
de Brink in Laren doelwit van een
brute inbraak. Inbrekers sloegen
gisternacht een winkelruit in, gristen vele tientallen tassen uit de zaak
en gingen er vandoor. De politie
werd rond kwart over vijf gealarmeerd. Mensen die boven de winkels in hartje Laren wonen hadden
gezien dat de tassenrovers er met

een witte Mazda en een zwarte VW
Golf vandoor gingen. Terwijl agenten naar Laren raceten, kwam hen
een donkere wagen tegemoet. Ze besloten te volgen. De achtervolging
eindigde in Bussum, waar bleek dat
de inzittenden waren gevlucht. Later arresteerde de politie in de omgeving twee Hilversummers van 21
en 22 jaar. Ze zitten nog vast. In hun
auto vond de politie tassen. Van de
witte Mazda is nog geen spoor gevonden.

