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Het programma Hart van de Heu-
velrug, een reeks projecten om de
natuur in de gemeenten Soest en
Zeist te versterken met de op-
brengst van bouwprojecten, heeft
namelijk een tekort van 10 miljoen
euro. Dit komt, doordat de woning-

bouwprojecten niet erg vlot van de
grond komen. Met name de woon-
wijk Apollo-Noord bij Soesterberg

brengt naar verwachting te weinig
op. Het ziet er niet naar uit dat dit
tekort snel gedicht kan worden met
opbrengsten uit hetzelfde gebied.
Daarom is de afgelopen maanden
binnenskamers afgesproken, dat
dat geld dan maar van de vliegbasis
moet komen.
Dat is een opmerkelijk besluit,

omdat de vliegbasis én het pro-
gramma Hart van de Heuvelrug of-
ficieel niets met elkaar te maken
hebben. De vliegbasis moest zich-
zelf bedruipen, dat wil zeggen dat
de opbrengsten van de groene pro-
jecten op de basis uit bouwprojec-
ten óp de vliegbasis moesten
komen. Datzelfde geldt voor Hart

van de Heuvelrug, dat al was begon-
nen, voordat in 2007 bekend werd
dat de vliegbasis vrij zou komen.
De verandering van beleid staat

bijna ongemerkt in een zinnetje in
de samenwerkingsovereenkomst
over de invulling van de vliegbasis,
die afgelopen maandag op de

agenda stond van Provinciale Sta-
ten van Utrecht en die begin vol-
gend jaar in Soest en Zeist op de
agenda staat. SP-Statenlid in
Utrecht Pieter Wout Duquesnoy:
,,Dat is er dus gewoon informeel in
gefietst. Ze willen nu een meerop-
brengst van 10 miljoen krijgen uit

de vliegbasis. Dat doe je door duur-
dere woningen te bouwen. De SP is
het daar niet mee eens. Woningen
bouw je niet om financiële tekorten
in plannen te dekken, maar wonin-
gen bouw je, omdat mensen moe-
ten wonen. Juist nu zijn er goed-
kope woningen nodig. Maar de rest
van de Staten heeft hier kennelijk
geen moeite mee. Afspraak was dat
de vliegbasis Soesterberg níet mee-
telde in Hart van de Heuvelrug.’’
Wethouder Harry Witte van Soest

bevestigt de afspraak die al een
halfjaar vertrouwelijk bekend is. Di-
verse alternatieven, zoals zelfs bou-
wen op landgoed De Paltz, zijn
onder de loep genomen, maar niet
gevonden. In Soest hikken fracties
er nog wel tegen aan.
Witte: ,,Maar voordeel is dat je

straks met 75 dure kavels uiteinde-
lijk minder dan het maximumaan-
tal van 440 woningen bouwt en
meer groen spaart en toch een ho-
gere opbrengst krijgt.’’ Als raadslid
had hij destijds liever dat er niets
gebouwd werd. ,,Maar ik wil wel dat
het plan doorgaat. Als ik hier een
kwestie van maak, gebeurt er uit-
eindelijk niks.’’

SOESTERBERG •Tegen de oorspronkelijke afspraken
in, wordt een deel van de opbrengst van woningbouw
op de vliegbasis Soesterberg gebruikt om een tekort
van 10 miljoen euro elders in de regio op te vangen.

PIET VAN DIJK

Peperdure villa’smoeten
miljoenengat dichten

Huizen op vliegbasis als melkkoe

Het toegangshek naar het fiets- en wandelpad over de vliegbasis aan de
Verlengde Paltzerweg in Soesterberg. FOTO COR DE KOCKDat is er dus

gewoon informeel
in gefietst.
Pieter Wout Duquesnoy

SCHERPENZEEL • In Scherpenzeel
brachten verhoudingsgewijs de
meeste mensen een stem uit tij-
dens de gemeenteraadsverkiezin-
gen van woensdag: bijna 64 pro-
cent.

Renswoude volgde met ruim 62
procent en in Woudenberg was de
opkomst met 57 procent het laagst.
Dit leverde de SGP in Woudenberg
waarschijnlijk de winst op. De
christelijke partij kan bogen op een
trouwe aanhang die altijd komt
stemmen. Jan van Bentum, lijst-
trekker voor de SGP was blij: ,,Met
dank aan onze trouwe kiezers.’’ Hij
stelde na de uitslag graag met zijn
partij te willen meedoen in een
nieuw te vormen college.
GemeenteBelangen Woudenberg

is de grootste partij gebleven en
speelt daarmee een voortrekkersrol
bij de collegevorming.
In Scherpenzeel werd debutant

GemeenteBelangen de grote win-
naar die meteen vier zetels heeft
veroverd. ,,Dit overtreft mijn stout-
ste dromen’’, jubelde Evert van de
Glind, lijsttrekker van de nieuwko-

mer. ,,Er heerst bij de zittende par-
tijen een trend van wij weten wel
wat goed voor de burger is. Dat wil-
len wij doorbreken.’’
Democraten Scherpenzeel is van

drie naar één zetel gegaan. Teun
van Weert, wethouder en lijsttrek-
ker van deze partij, denkt dat de be-
volking óf weinig van de politiek af-
weet óf dat iets nieuws altijd gewel-
dig wordt gevonden.
Ook de ChristenUnie kreeg klap-

pen in Scherpenzeel: van vier naar
twee zetels. Daarmee zijn twee van
de drie collegepartijen hard getrof-
fen.
De uitslag in Renswoude is nage-

noeg gelijk aan die van 2006. Ook
toen kwam het CDA als winnaar uit
de bus. Doordat de uitslagen nau-
welijks afweken van die van 2006,
blijft ook de zetelverdeling onveran-
derd: het CDA houdt vier zetels,
VVD en SGP blijven elk op drie ze-
tels en VISIE heeft zijn ene zetel be-
houden.
Toch was er teleurstelling bij SGP,

VVD en VISIE, die alledrie de hoop
hadden op meer stemmers en dus
meer zetels in de raad.

Hoogste opkomst
in Scherpenzeel

ZEIST

Trimloop in Panbos
De verenigingen Hellas en U-Track
houden 5 december de 350ste Pan-
bos Trimloop, een jubileum dus.
De trimloop start om 12.00 uur. De
afstanden zijn: 1 kilometer voor de
kleinsten en voor de overigen ron-
des van 3 kilometer. Het met lin-
ten afgezette parcours wordt om
14.00 uur weer afgebroken. Jeugd
tot 16 jaar ontvangt een medaille
en betaalt 3 euro. Lopers van 16
jaar en ouder betalen ook dit be-
drag, maar krijgen geen medaille.

RHENEN

Brand leidt naar
hennepkwekerij
Een brand heeft woensdagavond
aan de Servetstraat een hennep-
kwekerij blootgelegd. De politie en
brandweer werden ingeschakeld,
nadat een buurtbewoner de brand
rond tien over half twaalf had ont-
dekt. De politie doorzocht het
pand en vond op de bovenverdie-
ping ook nog een hennepkwekerij
in aanbouw. De 110 planten en de
kweekapparatuur zijn in beslag ge-
nomen.
De brand ontstond vermoedelijk
door kortsluiting. De 43-jarige be-
woner van het pand wordt nog ge-
zocht.

ALTIJD BIJ
AUTOSCHADE

FOCWA Eurogarant:
• zekerheid: 4 jaar garantie op herstelde delen
• alles soepel geregeld, ook met de verzekering
• goede prijs-kwaliteitverhouding

www.focwa-autoschade.nl

U bent altijd welkom bij één van de onderstaande FOCWA Eurogarantbedrijven:

Broekhuis Autoschade Zeist
Dwarsweg 4, 3702 XB Zeist,Tel. 030-6916757

www.broekhuisautoschade.nl

Budel Zeist BV
J. van Oldenbarneveltlaan 32-36, 3705 HG Zeist
Tel. 030-6956269, www.budel-autoschade.nl

SternSchade
Rumpsterweg 27, 3981 AK Bunnik

Tel. 030-6561548, www.sternschade.nl

Autoschadeherstel Boll
Rumpsterweg 20, 3981 AK Bunnik

Tel. 030-2676787, www.autoschadeboll.nl

Autoschade Kraan Doorn BV
Velperengh 8, 3941 BZ Doorn

Tel. 0343-420110, www.autoschadekraan.nl

Sanato Schade
Sanatoriumlaan 37, 3705 AM Zeist
Tel. 030-6997700, www.sanato.nl

Maat 40/42 - 54/56

Mooie Feestkleding
Lingerie 70-120, B-L en 36-60

en leuke kado's

Nu: 1 rek 20% korting
En: Koopjeshoek

www.boutiquerianne.nl
Looydijk 113, 3732 TB Bilt
Naast Blokker, tegenoverAH


