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Zojuist vrijgelaten gevangene toont zich op straat onbeheerst agressief
AMERSFOORT • ,,Ik was pas twee
uur uit de gevangenis en ik flipte
toen ze me aankeek.’’ Dat vertelde
een 32-jarige Amersfoorter gisteren
aan de rechtbank in Utrecht.
De Amersfoorter wordt beschul-

digd van drie mishandelingen. En
als het aan de officier van justitie
ligt, komt de verdachte voorlopig
niet meer vrij. De officier eiste een
opname in een psychiatrisch zieken-
huis voor de duur van een jaar.
De verdachte was op 10 juni vrij-

gelaten uit de gevangenis in Nieu-
wegein. Hij was per trein naar
Amersfoort gekomen. Daar had hij
bij de sociale dienst een uitkering
aangevraagd. Hij moest nog even
wachten op zijn voorschot en was
daarom de Amersfoortse binnen-
stad ingegaan. Hij liep langs een
winkel waar een moeder met kind
naar buiten kwam. De verdachte
vertelde op de zitting dat de vrouw
hem aankeek. Hij gaf de moeder
met twee handen een duw tegen de

borst. De moeder viel boven op haar
4-jarige dochtertje. De moeder deed
aangifte. Het meisje hoefde niet
naar het ziekenhuis maar ze had er
wel een paar dagen last van, zo ver-
telde haar moeder aan de politie.
Een stukje verderop trapte de ver-

dachte tegen het rijwiel aan van een
vrouw die langs kwam fietsen. ‘Ge-
lukkig stond er een hek, want an-
ders was ik zo de gracht in geku-
keld’, beschreef de vrouw in haar
aangifte. Ze vertelde dat ze nog al-

tijd bang is als ze naar de stad gaat.
‘Het is een veilig gevoel dat hij vast-
zit’, voegde ze daaraan toe. De offi-
cier achtte mishandeling van de
dochter bewezen en twee keer po-
ging tot zware mishandeling tegen
de twee volwassen vrouwen. Vol-
gens deskundigen is de Amersfoor-
ter volledig ontoerekeningsvatbaar.
Hij moet verplicht worden opgeno-
men, want er is nergens anders plek
om hem te behandelen.
De uitspraak is op 7 november.

Door sluiting van de wijkvoorzienin-
gen wordt er rigoureus gehakt in de
sociale structuur van wijken, hield
inspreker Van Dongen uit Zielhorst
haar politieke gehoor voor. ,,Dat be-
tekent dat over vijf jaar de wijk so-
ciaal weer van onderaan moet wor-
den opgebouwd.’’ Het Middelpunt
speelt volgens haar een cruciale rol
in de veiligheid van de wijk, door
jongeren van straat te houden, en
biedt plek aan biljarters, dansclubs
en rommelmarkten.
Doordat ook de bieb met sluiting

wordt bedreigd, treft de gemeente-
lijke bezuinigingsoperatie Zielhorst
extra zwaar. ,,Terwijl het een wijk is
met het grootste aantal 14 tot 24-ja-
rigen. De wijk glijdt af.’’
Dezelfde gevolgen worden voor-

zien in Schothorst en het Soester-
kwartier waar wijkcentra De Tref-
horst en De Sleutel dichtgaan. De
politiek heeft wel afgesproken dat
verenigingen en clubs die er hun ac-
tiviteiten hebben, eerst elders on-
derdak moeten krijgen.
,,Straks zijn er tussen binnenstad

bij de Koppel en Kattenbroek geen
openbare voorzieningen meer,’’ zei
Schothorst-woordvoerder Oele.
,,Veel activiteiten van wijkbewoners
sterven een stille dood. Ook omdat
bovenop de afgebroken stenen nog

een forse bezuiniging op het wijk-
werk komt.’’ Het wijkbeheerteam
moet op zoek naar ruimten in onder
meer scholen om ouderengym- en
kinderclubs onder te brengen.
De wijkwinkel aan de Noorde-

wierweg is een sterfhuisconstructie,

zegt bewoonster Hazelaar van het
Soesterkwartier. ,,Ondanks beloften
dat de wijkwinkel beperkt open zou
blijven als steunpunt, gebeurt dat
niet. Afspraken worden niet nageko-
men.’’
Namens de ouderenbonden

schetste vertegenwoordiger Ver-
schuur-Duffels een opeenstapeling
van kortingen en extra bijdragen
waarmee 65-plussers worden gecon-
fronteerd: boven op de koopkracht-
daling door pensioenkortingen
komen lagere vergoedingen in de
zorg, kortingen op aanschaf van
hulpmiddelen als een rollator, ver-
sobering van huishoudelijke hulp,

verlaging van huurtoeslagen tegen-
over verhoging van de huur, en
duurder openbaar vervoer als regio-
taxi’s. ,,Het sociaal-maatschappelijk
vangnet valt weg. Ouderen raken
steeds vaker in sociaal isolement.
Sluiting van wijkcentra is wat dat
betreft onoverkomelijk.’’
Centrum Maliebaan voor de ver-

slaafdenzorg moet waarschijnlijk
een kwart van zijn budget inleveren.
,,Daardoor kunnen we aanzienlijk
minder verslaafden hulp bieden,
waardoor er meer op straat belan-
den, en onveiligheid en criminaliteit
toenemen,’’ lichtte woordvoerster
Leurdijk toe.

‘Zonder bieb en centrum is Zielhorst zielloos’
Velen dupe kortingen
AMERSFOORT • Met de
sluiting van de biblio-
theek en centrum Het
Middelpunt, wordt Ziel-
horst een wijk zonder
ziel. Met dergelijke be-
woordingen spraken wijk-
vertegenwoordigers zich
gisteravond bij de lokale
politiek uit tegen de be-
zuinigingen. Ook ouderen
en verslaafden worden
hard getroffen.
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Gemeentebezuinigingen hebben ernstig negatieve gevolgen voor de wijken, betoogden verschillende in-
sprekers gisteravond. FOTO BRAM PETRAEUS

Schothorster Oele

‘Activiteiten
sterven straks
een stille dood’

Onvrede winkeliers Leusderweg
AMERSFOORT • Onder midden-
standers aan de Leusderweg heerst
onvrede over de samenwerking en
moedeloosheid over de dalende
klandizie in het winkelgebied. Het
bestuur van de middenstandsver-
eniging is bij gebrek aan vertrouwen
en vanwege ‘oud zeer’ opgestapt.
Een enquête die het bestuur liet
houden, wijst uit dat de meeste mid-
denstanders geen voorstander zijn
van invoering van een onderne-
mersfonds. Daarbij betalen alle on-
dernemers mee aan activiteiten om
bijvoorbeeld promotie en reclame-
campagnes voor het winkelgebied te

voeren. Uit de enquête heeft het be-
stuur geconcludeerd dat het beter is
af te treden.
Het ledental van de vereniging,

waaraan de deelname vrijwillig is,
liep terug, waardoor financiële mo-
gelijkheden voor activiteiten gering
zijn. Veel ondernemers beseffen dat
er veel moet worden gedaan om de
Leusderweg tot bloei te brengen,
zegt directeur Veldink van Urban
Solutions dat het onderzoek deed.
,,Er zijn ook heel positieve geluiden.’’
Medio november volgt een ledenver-
gadering, waar andere ondernemers
de kar moeten gaan trekken.

BPA: Verkeersplan nodig
AMERSFOORT • Er zijn nog
steeds geen concrete verkeers-
plannen om de toegankelijkheid
en doorstroming van het nieuwe
ziekenhuis Meander aan de
Maatweg te garanderen, waar-
schuwt de Burger Partij Amers-
foort. Als het nieuwe hospitaal
gereed is, moet de bereikbaar-
heid voor ambulances, patiën-
ten, medische staf en bezoekers
zijn gewaarborgd. De aanslui-
tende Hamseweg, Ringweg Kop-
pel en Bunschoterstraat raken
volgens de BPA in de spits nu al

overbelast. Het wegennet zal bij
ingebruikname van het nieuwe
Meander lang niet toereikend
blijken, denkt de partij. De BPA
vraagt het college wanneer de
lokale politiek de noodzakelijke
verkeersplannen krijgt voorge-
legd. De BPA, die al enkele jaren
op het verkeersprobleem ha-
mert, wil weten of aanpassingen
van rotondes en kruispunten tij-
dig gereed zullen zijn. Boven-
dien stelt de BPA zich voor dat
partijen als de dorpsvereniging,
erbij worden betrokken.
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Reclamegeld
marktverhuizing
Vanwege de tweejaarlijkse ver-
plaatsing van de markt van de
Hof naar de Kleine en Grote
Koppel, moeten de marktkoop-
lui financieel worden gesteund
bij reclamecampagnes, vindt de
PvdA in Amersfoort. In het
voorjaar en de zomer moet de
warenmarkt twee keer plaats-
maken op de Hof voor grote fes-
tivals. Het uitwijken naar de
Koppel leidt volgens de markt-
lieden tot minder klandizie. De
marktverhuizing kon tot dusver
alleen met driehoeksborden en
stadsberichten onder de aan-
dacht van het publiek worden
gebracht. De PvdA vindt het ge-
rechtvaardigd dat de reclame-
commissie van de warenmarkt
voor elk van beide verplaatsin-
gen 1500 euro ontvangt voor
promotie-activiteiten.

Opruimactie
fietsen
Stadstoezichthouders verwijde-
ren vanaf maandag 7 november
verkeerd gestalde fietsen van
het Stationsplein. Eigenaren van
fout geparkeerde bromfietsen
krijgen een bekeuringen opge-
stuurd. Volgens een telling staan
rond de vijfhonderd fietsen op
het plein foutief geparkeerd.
Naar schatting tweehonderd
zijn weesfietsen die er geruime
tijd geleden zijn achtergelaten.
Eigenaren kunnen afgevoerde
tweewielers tegen betaling van
15 euro ophalen bij stichting
De Opstap aan de Vanadium-
weg. Komende dinsdag krijgen
fietsen die verkeerd in of naast
de rekken staan, een label. De
rekken op het Stationsplein bie-
den plek aan 1140 fietsen. Veel
fietsers die gehaast de trein
moeten halen, ‘proppen’ hun
fietsen tussen andere in de rek-
ken. Volgens de bijzonder op-
sporingsambtenaren staan 970
fietsen goed geparkeerd. De fiet-
senkelder onder het plein, die
plaats biedt aan vierhonderd
tweewielers, heeft parkeerplek-
ken over. Voor bromfietsen wor-
den aparte parkeervakken ge-
creëerd.

Handtekeningen
voor bomenpark
Tegenstanders van de voorgeno-
men kap van 1700 bomen in
Park Randenbroek en het Heili-
gerbergerbeekdal in Amersfoort
zijn een handtekeningenactie
gestart. ‘Groen Randenbroek en
de gezonde bomen’, roepen zo-
veel mogelijk mensen op voor
30 oktober een handtekening te
zetten tegen kap.
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Vlooswijkse weg 1 Leusden
033 461 4098

Ook voor grotere gezelschappen.
Ideale omgeving voor uw

feesten en recepties.
meer info www.restaurantoudleusden.nl

open
7 dagen
per week

Nu vers gekookte

mosselen
compleet met vier sausjes en

frites of stokbrood

voor slechts 14,50 euro p.p.


