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‘Nog geen enkele
actie van wethouder
vernomen’
De kwestie of de gemeente wel
of niet de mogelijkheid heeft
gekregen een belastende geluidsopname van een ambtenaar te beluisteren, blijft voor
discussie zorgen.

Tijdens de laatste raadsvergadering verklaarde wethouder Alice
Kok van niet. Kort daarna liet de
advocaat van de tegenpartij in een
brief weten dat dit wél het geval
is. Vorige week werd zij door de
Bunschoter om een eerste reactie
gevraagd, maar Kok wilde vooralsnog niet ingaan op de vraag of
zij bij haar standpunt blijft dat de
gemeente niet in de gelegenheid
gesteld is de geluidsopname te
beluisteren.
Hetzelfde gold voor de vraag of zij
voornemens is met de advocaat in
contact te treden om de geluidsopname (alsnog) te beluisteren.
Verwezen werd naar de volgende
raadsvergadering.

De betreffende raadsvrouw vindt
dat de wethouder ,,lauw’’ reageert, zegt zij deze week. ,,Ik heb
vanuit haar kant nog geen enkele
concrete actie vernomen. Over
zes weken is de raadsvergadering
en dan pas wordt de kwestie besproken. Erge haast hebben ze er
bij de gemeente Bunschoten dus
niet mee, om van de mogelijkheid
gebruik te maken de geluidstape
te beluisteren. Ze hebben zich tot
op heden nog steeds niet tot mij
gewend. Ik vraag mij dus af wie
hier in het hele verhaal weigert. In
ieder geval niet ik of mijn cliënt.”
Op de gewraakte bandopname
zou te horen zijn hoe in een ondervraging gesuggereerd wordt
‘dat het goed zou zijn’ als de
betreffende inwoner, die beticht
wordt van bijstandsfraude, vanwege zijn seksuele geaardheid
de gemeente Bunschoten zou
verlaten.

Veranderingen in
bestuur Dynamisch
Er vinden wijzigingen plaats
in het bestuur van Dynamisch
Spakenburg. De organisatie wil
zich verder ontwikkelen ,,en
meer betrokkenheid vanuit
de stakeholders realiseren om
samen voor een bruisend Spakenburg te zorgen’’. Zo komt er
een Raad van Advies, die het
bestuur kan adviseren en wordt
gestart met werkgroepen.
Voor de volgend fase wordt ook
ruimte gemaakt in het bestuur,
heeft Dynamisch Spakenburg recent aangegeven.
Maggy Hopman treedt af als secretaris en afgevaardigde namens
de winkeliers.
Het huidige bestuur bestaat uit
Richard Bartels (voorzitter), Hilbert de Graaf (penningmeester),

Maggy Hopman niet meer in
het bestuur van Dynamisch Spakenburg. (archieffoto)

Antonio de Fuentes (horeca),
Yvonne Huijgen (cultuur) en
Wim van de Geest (winkeliers).
De functie van secretaris is nog
vacant.

Informatieavond
en kleding passen
voor de Visserijdag
Voor diegenen die zelf niet
beschikken over klederdracht
voor de Visserijdag, heeft
Wimpje Blokhuis, Havenstraat
39 twee avonden gereserveerd
en wel maandag 20 augustus en
maandag 27 augustus van 19.00
tot 21.00 uur.
De bedoeling is dat mensen op
deze avond hun kleding kunnen
passen en reserveren. Voor informatie kunt u terecht bij Wimpje
Blokhuis, tel. 298 06 33.
Gezien de grote belangstelling
kunt u het best tijdig contact opnemen.

Verder is er voor de vrijwilligers
en de leden van de Bruine Vloot
een informatieavond op 22 augustus om 20.00 uur in de Visafslag.
Deze avond is bedoeld om de
vrijwilligers en de leden bij te
praten over de organisatie van de
Visserijdag. De inloop is vanaf
19.30 uur.
Bijzonderheden betreffende de
Visserijdag zijn ook te vinden via
de website van de Bruine Vloot,
www.visserijdag.net, die wordt
bijgehouden door sponsor KorpadiSign.

Lege winkelruimten in het centrum. (foto: de Bunschoter)

Strandleven stopt met
winkel aan Turfwal
Ondanks een voortvarende
start in de herfst van 2017 is de
heropening van Strandleven
aan de Turfwal 2 geen succes
geworden. Recent ging de zaak
dicht omdat de opbrengsten
niet meer opwegen tegen de
kosten.

,,Zoveel volk kwam er niet. Jammer dat dit niet in Spakenburg
kan. Zo’n winkel zou toch een
pluspunt geweest zijn. Jammer’’,
reageert Dirk Korlaar.
De ondernemer benadrukt dat de
webshop van Strandleven open
blijft. ,,Daar zijn we tevreden

over. De winst van de webshop
ging echter op aan de winkel. In
september wordt het aanbod aangevuld. De cadeaubonnen blijven
trouwens geldig.
Ook het naastgelegen pand staat
leeg. Hier was eerder damesmodezaak Mocca gevestigd.

INGEZONDEN BRIEF

Zonnepanelen op het dak,
niet op het gras
Op de voorpagina van de Bunschoter van vrijdag 10
augustus las ik dat de initiatiefnemer Bego (wie is
dat?) doorgaat met het aftasten van de mogelijkheden
om een park met zonnepanelen te realiseren in onze
Eempolder, tussen de Groeneweg en de Laak, ten noorden van de Bonte Poort.
Zonnepanelen prima, maar
laten we er als inwoners van
Bunschoten-Spakenburg en dus
van de Eempolder goed over
nadenken of we dat op die
plek willen. Ik wil elke inwoner
van onze gemeente aansporen
daar goed over na te denken
en dan met Bego in gesprek te
gaan.
Zelf neem ik sinds ruim een
jaar deel aan gesprekken van
de werkgroep ‘Eemland 300.’
Daarin overleggen inwoners
van Eemland (de gemeenten
Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten), boeren,
recreanten en natuurliefhebbers hoe we deze polder als
open polder kunnen behouden
en zoveel mogelijk recht doen

aan de verschillende belangen.
Dan voelt dat plan voor een
zonnepark als een bedreiging.
Zonnepanelen lijken mij een
prachtige oplossing om energie
op te wekken, maar mijn grote
maar is of dat op het gras moet
of beter op andere plekken.
Vaak worden boeren als boosdoeners gezien als het gaat om
de bescherming van de natuur
in onze polder. Hier ligt een
prachtige kans voor de agrariërs om een positieve bijdrage
te leveren. Grote schuren met
flinke daken in het open veld
kunnen een prachtige plek voor
zonnepanelen zijn. Het begrip
coöperatie is bij boeren bekend.
De Rabobank heette vroeger de
coöperatieve boerenleenbank,

de melkfabriek kwam voort
uit een samenwerking van de
boeren. Hoe zou het zijn als zij
een coöperatieve energie-opwekking in de polder organiseerden.
Eventueel in samenwerking
met bedrijven met fabriekshallen. Samen de kosten van aanleg betalen, maar ook samen
het profijt van de opbrengst
delen.
Misschien kan Bego een actieve
rol spelen in de organisatie van
dit voorstel
Ik denk ook aan de geluidsschermen langs de A1. Is dat
een geschikte plek voor zonnepanelen?
Als we de zonnepanelen op
het gras leggen dan ben ik
bang dat we een stukje van
onze mooie polder inleveren;
onherstelbare aantasting van
de natuur.
Jos Schellart,
Eemdijk

Winnaars kaarten Schateiland
Vorige week stond er een jeugdquiz in de Bunschoter.

antwoorden zijn vijf winnaars
getrokken.

Na het oplossen van de vragen
kwam er een winwoord tevoorschijn.
Het winwoord was: strandvakantie.

Zij kunnen hun kaarten voor
Schateiland Zeumeren in Voorthuizen vanaf komende maandag
op halen bij het kantoor van de
Bunschoter aan de Celsiusweg.

Uit de inzenders met de goede

De winnaars:

Stan de Graaf, Plecht 19
Lieke ter Haar, Leeuwerik 23
Janneke Jakma, Eemmeerlaan 13
Seppe Koelewijn, Bachlaan 39
Robin van Twillert, Harderwijker
Bank 2

