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Raad van State: ‘Erg vaag bestemmingsplan Apollo-Noord’
SOESTERBERG • Bezorgde bewoners
van de Apollo in Soesterberg zijn
naar de Raad van State gestapt om
het bestemmingsplan ApolloNoord van tafel te krijgen. Ze
weten met dit vage plan niet waar
ze aan toe zijn.

Op het negen hectare grote gebied
achter het Kontakt der Kontinenten
heeft de gemeente 200 woningen
gepland. Maar dit aantal is dan ook
meteen het enige dat vaststaat.

Waar de woningen komen, hoe
hoog ze worden en waar wegen en
paden worden aangelegd is niet in
het bestemmingsplan vastgelegd.
,,Er kan dus hoogbouw komen op
zes en achttien meter afstand van
onze woningen,’’ zeiden Paul-Michel
Tijssen en Adriaan van Kooten
dinsdag bij de Raad van State in
Den Haag. Dat zien de Apollobewoners niet zitten. Ze willen weten
waar ze aan toe zijn met de gemeente Soest en stellen zelf voor

om aan de kant van hun woningen
laagbouw neer te zetten op grotere
afstand dan nu mogelijk is.
Staatsraad Janny Kranenburg
had zelden zo’n vaag bestemmingsplan gezien waar de gemeente alle
kanten mee op kan. Dat is volgens
haar slecht voor de rechtszekerheid
van omwonenden. Ze weten immers niet wat ze kunnen verwachten, concludeerde de staatsraad. De
rechter wees ook op het risico op
planschadeclaims dat de gemeente

loopt met een bestemmingsplan dat
van alles toelaat.
Bouwen in Apollo-Noord werd
mogelijk toen de vliegbasis Soesterberg werd gesloten. Soest wil met
de ontwikkeling van 200 woningen
geld verdienen voor het groenproject Hart van de Heuvelrug. Tijssen
moet dat nog zien. ,,Het is helemaal
niet zeker dat het beloofde ecoduct
er ook komt.’’ Uitspraak van de
Raad van State is binnen zes weken.
(Hein Bosman)

‘Een theater, een campus...’
AFAS heeft wilde dromen over invulling nieuw terrein
LEUSDEN • Het Leusdense

HEIN BOSMAN

Deze week wordt een begin
gemaakt met de kap van bomen
op het toekomstige bedrijventerrein Richelleweg. De bestemming
bedrijventerrein van de voormalige tankbanen is definitief geworden en de aankoop van de grond
door de provincie is afgerond.
De kap vindt vooral plaats in het
middengebied, de bomenrand van
15 tot 20 meter rondom het bedrijventerrein blijft intact. Het streven
is om in het tweede of derde kwartaal van 2011 te starten met de uitgifte van kavels voor de vestiging
van bedrijven uit SoesterbergNoord, Soest en Zeist.

BAARN

Twee jongens
beledigen agenten

EEMNES

Man moet nog 41.000
euro aan boetes betalen

AFAS-directeur Bas van der Veldt bij het oude gebouw van de Bank Giro Centrale. FOTO SASKIA BERDENIS VAN BERLEKOM

Het gebouw is niet van
deze tijd. Binnen is er
te weinig licht en het
is niet energiezuinig.
Bas van der Veldt
drijfspand van AFAS is al een theater gevestigd, maar er zou zomaar
eens een losstaand theater kunnen
komen op de plek van de Bank Giro
Centrale. ,,Het zijn gekke, grote dromen hoor,’’ geeft Van der Veldt toe.
,,Maar een theater en een campus
(AFAS werkt veel samen met universiteiten en hogescholen) zouden
mooi zijn.’’

Toch geeft AFAS zich niet over aan
al te gekke dingen. Het bedrijf bereikte vorig jaar de voor hen magische grens van 50 miljoen euro
omzet. ,,We gaan niet ineens naar
het buitenland en ook het pand dat
we net gekocht hebben, is betaald
uit eigen middelen.’’
Hoeveel AFAS betaald heeft voor
het pand en de grond eromheen wil
Van der Veldt niet zeggen. Het
schijnt te gaan om een bedrag ergens tussen de 5 en 15 miljoen euro.
De gemeente Leusden zag eerder af
van aankoop vanwege de vraagprijs
van ruim veertien miljoen euro.
Het familiebedrijf zit behoorlijk
in de lift. AZ en FC Utrecht, ARAG
Rechtsbijstand en Radio 538 behoren tot de klanten. Vorig jaar werd

het zelfs sponsor van voetbalclub
AZ, omdat DSB geen sponsor meer
kon zijn. Het pand van AFAS aan de
Philipsstraat, dat speciaal voor het
bedrijf gebouwd werd, herbergt zo’n
300 medewerkers.
Van der Veldt heeft zo zijn redenen om niet te willen vetrekken uit
Leusden. Vorig jaar sprak hij daar
met deze krant over. Dat Leusden
landelijk gezien zo centraal ligt, is
een groot voordeel. Hij hoeft niet
zonodig in Amsterdam te zitten.
,,Steeds als ik iemand moet bezoeken aan een Amsterdamse gracht
vraag ik me af waar ik in vredesnaam mijn auto kwijt moet.’’ Met de
4,5 hectare grond die bij het nieue
gebouw komt, is daar in Leusden
geen zorg over.

Nieuw bestuur Scherpenzeel: voor fusie, tegen sluipverkeer
SCHERPENZEEL • De beoogde nieuwe
wethouders van Scherpenzeel hebben hun coalitieakkoord gepresenteerd. Beloftes: beter praten met de
burger, minder regels omtrent bouwen en aanpak van het sluipverkeer
in de Dorpsstraat. En de fusie? Daar
zijn ze voor.
Het akkoord begint met een uiteenzetting over het belang van communicatie met de burger. Daar
waar het vorige college ook naar
eigen zeggen faalde in het verkopen
van zijn daden, wil het nieuwe college hier vol op inzetten.
Opvallend is de passage over de
fusie met Woudenberg en Rens-

Bomenkap voor
aanleg van
bedrijventerrein

Een 15-jarige en een 16-jarige jongen uit Baarn zijn dinsdagavond
aangehouden voor het beledigen
van agenten. De agenten surveilleerden rond 19.30 uur op de fiets
op de Brinkzicht, toen ze door
twee jongens op een scooter werden uitgescholden. De agenten
hebben de achtervolging ingezet.
Ze reden van de Eemnesserweg
de Teding van Berkhoutstraat in,
waarna de achtervolging eindigde
op de Spoorstraat.

softwarebedrijf AFAS
heeft onlangs een naburig kantoorpand opgekocht. Directeur Bas van
der Veldt heeft grootse
plannen. ‘Misschien
komt er wel een theater
en een campus.’
,,Tja, je kunt het huis van je buurman maar één keer kopen,’’ zegt directeur Bas van der Veldt. ,,We willen hét bedrijf van Leusden worden,
hier nooit meer weggaan. Als we
ooit uit ons jasje groeien hebben we
nu een plek vlakbij ons huidige bedrijf.’’ AFAS nam het complex van
de Bank Giro Centrale aan de Olmenlaan 1 over van financieel consortium Equens.
Het pand werd eind jaren ’70 gebouwd voor de verwerking van
cheques. Dat is inmiddels een betaalmiddel van het verleden, en
daarmee verviel ook het nut van het
complex.
Het gebouw is zo oud dat het op
den duur gesloopt zal worden, maar
voorlopig blijft het nog even staan.
Anders zit Leusden maar opgescheept met een gat. ,,Het gebouw
is niet van deze tijd. Binnen is er te
weinig licht en het is niet energiezuinig,’’ zegt Van der Veldt. Hij probeert zijn bedrijf zo milieuvriendelijk mogelijk te runnen. Elke investering moet ‘groen’ zijn.
Volgens de AFAS-directeur was er
nog even sprake van dat het Nationaal Historisch Museum interesse
had om het gebouw tijdelijk te
huren. ,,Dat ging niet door, wellicht
verhuren we het voorlopig aan iemand anders.’’
Maar in de toekomst zal het terrein er toch echt heel anders uit
komen te zien. In het huidige be-

SOEST

woude. GBS was eerder geen voorstander van de fusie. ,,Je trouwt
toch ook niet met iemand die dat
zelf niet wil,’’ daarmee refererend
aan de tegenstand in Renswoude.
In het coalitieakkoord heet afblazen
van de fusie echter ‘onverhoopt’.
Het referendum waar Van de Glind
voor pleitte komt er niet.
Naast Van de Glind zal ook Henk
Vreeswijk wethouder worden. Hij
was dat eerder voor de SGP in
Neder-Betuwe. Hij vertrok daar,
toen zijn eigen fractie het vertrouwen in hem opzegde. Dat is een
saillant detail, omdat Evert van de
Glind eerder als CDA’er het functi-

oneren van zijn eigen wethouder
openlijk bekritiseerde en die partij
verliet.
Sociaal zwakkeren en mensen
met een beperking kunnen volgens
het akkoord de gemeente als vangnet blijven beschouwen. ‘Dat mag
geld kosten’, staat er te lezen. Om de
verkeersveiligheid te vergroten
moet er een verkeersstructuurplan
komen. Dat duurt even, dus worden
op korte termijn al zebrapaden aangelegd.
Om de kosten van het groenonderhoud te drukken, kunnen lokale
ondernemers een stuk plantsoen of
rotonde adopteren. In ruil daarvoor

mogen ze reclame-uitingen plaatsen. De collegepartijen zullen later
nog met aanvullende bezuinigingen
komen. Eén ding is al duidelijk, een
debacle als met de IJslandse bank,
waarmee veel geld verloren is, mag
niet meer voorkomen. ‘Beleggen
van gemeenschapssgeld dient met
minimaal risisco plaats te vinden.’
De coalitie heeft een nipte meerderheid van 7 zetels in een raad met
13 zetels. Op 24 januari wordt het
coalitieakkoord behandeld in de gemeenteraad. Dan zullen naar waarschijnlijkheid ook Van de Glind en
Vreeswijk benoemd worden.
(Hein Bosman)

De politie heeft maandagavond in
Eemnes een man aangehouden die
nog 41.000 euro aan boetes heeft
openstaan. De politie werd gealarmeerd, toen de man een woning
aan de Ploeglaan niet wilde verlaten. De agenten trokken de 46-jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats na in het politiesysteem. Naast de boetes stond
er nog een vonnis van 42 dagen
gevangenisstraf open. De verdachte is aangehouden en zit vast.

Beschonken man moet
rijbewijs inleveren
Een automobilist uit Eemnes is
dinsdagmiddag aangehouden,
omdat hij onder invloed reed.
Rond 15.15 uur werd de 57-jarige
man uit Eemnes gecontroleerd
op het Vierkante Bosje. De man
bleek behoorlijk onder invloed
van alcohol. Hij kon meteen zijn
rijbewijs inleveren.

AMERSFOORT/UTRECHT

Natuurorganisaties
roepen op tot protest
Natuur- en Milieuorganisaties
in de provincie Utrecht roepen
burgers op om in het geweer te
komen tegen de bezuinigingen
op natuur. De geldkraan wordt
volgens hen voor 40 procent
dichtgedraaid. Daarom hopen
ze dat inwoners van de provincie
in de week van 12 tot en met
19 februari in hun woonplaats
een activiteit organiseren.
Deze activiteiten moeten het publiek op de bezuinigingen wijzen
en de politiek op de noodzaak van
natuur.
Volgens de organisaties zullen de
bezuinigingen resulteren in minder groen rond nieuwe woonwijken en minder beheer op natuurterreinen. Ook ecologische verbindingszones komen in gevaar, zo
stellen de organisaties.

