
Dat voelt vertrouwd

Zorgvraag?
Bel of mail ons!
0800 - 22 000 29
(gratis nummer)
zorgbemiddeling@szdv.nl

Heeft u een vraag over 
 thuiszorg, verzorging, ver-
ple ging of het huren van een 
 appartement? Neem contact 
met ons op en wij helpen u 
graag! Meer informatie is te 
vinden op: www.szdv.nl

Adriaen Beyerkade 32, Utrecht
T 030-2731740   di. t/m za. 9.30-17.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop  •  Verkoop  •  Veiling  •  Verpanden  •  Beleggen

RESTAURANT
Breudijk 60 Harmelen 030-6773355

www.kortjak.nl
700 meter v.a.kasteel ”De Haar”

P

Voordeelmenu
3-gangen

€ 23,31

woonboulevardutrecht.com

WOONBOULEVARD
UTRECHT

Maar liefst 60 woonwinkels

WINTER
SALE!
MET KORTINGEN TOT 50%

 ‹www.vechtstroom.nlWoensdag 18 februari 2015

Bezorger worden?
Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Hugo Bouma (11) van basisschool Wereldkidz Tweesprong in 
Maarssenbroek is woensdag gekozen tot Voorleeskampioen 
van de Regionale Bibliotheek Angstel Vecht en Venen. Hugo: 
“Het is leuk om mensen blij te maken met een mooi verhaal.” 
“Hij las een heel spannend fragment voor en nam de zaal 
compleet mee!”, aldus jurylid Yvon Jaspers. In een bomvolle 
zaal in ’t Web in Loenen lazen elf kandidaten, afk omstig 
uit Stichtse Vecht en De Ronde Venen, een zelf gekozen 
fragment voor. Alle kinderen hadden supporters meegebracht 

compleet met spandoeken en een eigen yel! De jury bestond 
uit Yvon Japers, tv-presentatrice en kinderboekenschrijfster, 
Jenneke van Wijngaarden, beeldend kunstenaar en Astrid 
Schoenmakers, leesconsulent bij Bibliotheek AVV. Na afl oop 
kregen alle deelnemers een boekenbon en een persoonlijk 
compliment over hun optreden. De publieksprijs ging naar 
Donna Veenhof van OBS De Trekvogel in Mijdrecht. Hugo 
gaat door naar de Provinciale voorronde op 26 maart in 
Nieuwegein.  Foto Esther Smid

Hugo Bouma Voorleeskampioen

LEZERSACTIE 
MOTORBEURS
Lezers kunnen 2 toegangs-
kaarten winnen voor de 
Motorbeurs in de Jaarbeurs.

11»

MIDDELEEUWEN 
OP SCHOOL
Basisschool CSV Ridderhof is 
in de sfeer van de middeleeu-
wen. 

26»
Eigen bijdrage voor behandeling jeugdinstelling

STICHTSE VECHT - Sinds 1 ja-
nuari valt jeugdzorg onder 
de gemeente en is ook de 
Jeugd-GGZ bij de gemeente 
terechtgekomen. De eigen 
bijdrage geldt ook als er 
sprake is van een gedwon-
gen opname (tenzij crisisop-
name korter dan 6 weken).
De eigen bijdrage kan oplo-
pen tot 1.500 euro per jaar 
en werpt zo een drempel 
op voor deze zorg (zeker 
voor ouders met lage inko-
mens). PvdA-raadslid Els 
Swerts: “De fractie van de 
PvdA Stichtse Vecht vindt 
het zeer ongewenst als de 
eigen bijdrage een drempel 
vormt, terwijl behandeling 
van deze kwetsbare kinde-

ren geen drempel duldt.” 
De staatssecretaris heeft in-
middels een onderzoek in-
gesteld naar de effecten van 
de maatregel. Een aantal ge-
meenten heeft besloten om 
de inning van de eigen bij-
drage gedeeltelijk of geheel 
stop te zetten en in tiental-
len gemeenten wordt gedis-
cussieerd over het stoppen 
van de eigen bijdrage.
Swerts: “Wij willen graag 
weten of het mogelijk is om 
de (inning van de) eigen bij-
drage op te schorten en of 
het college hiertoe bereid 
is. Verder vragen we om 
de problematiek onder de 
aandacht te brengen van de 
staatssecretaris.”

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft vragen 
gesteld over de eigen bijdrage die ouders nu moeten 
betalen als een kind voor Jeugd-GGZ-behandeling in 
een instelling of dagopvang terecht komt. Zij vraagt 
het college of de inning van bijdrage opgeschort kan 
worden. 

‘Drempel bij 
opname kind’

Ria van Vredendaal

MAARSSENBROEK – Er gaan in 
Maarssenbroek steeds meer 
geruchten rond dat de los-
loopregels voor honden in 
het wijkpark Maarssenbroek 
gaan veranderen. Het eerste 
bericht daarover komt van 
de fractie van Lokaal Libe-
raal, die hierover schriftelij-
ke vragen heeft gesteld aan 
de raad. Het losloopgebied 
voor de honden zal, volgens 
hun signalen, alleen nog 
langs het geluidsscherm 
worden toegestaan, voor de 
rest van het park zou een 
aanlijn verplichting gelden. 
Volgens Lokaal Liberaal 
staat er op de gemeentesite 
in het park in Reigerskamp 
alleen nog een grasveldje 

van 10m2 als losloopgebied 
voor de viervoeters vermeld. 
“Wij vinden dat het park 
in Maarssenbroek er voor 
iedereen is, dus ook voor 
mensen met honden“, meent 
fractievoorzitter van Lokaal 
Liberaal, Frank van Liemp-
dt. De vraag is dan ook: “Is 
het college voornemens om 
een gedeelte van het park 
als ‘no go area’ voor honden 
te gaan bestempelen?”
De gemeente wil de zaak 
eerst bespreken in de ge-
meenteraad, eer zij een re-
actie geeft. Gemeente en de 
wijkcommissies zijn met el-
kaar in gesprek om te zoeken 
naar een veiliger alternatief 
voor de huidige fietsroute 
door het park, de verbinding 
tussen de A2 fietsbrug en het 

Superspeelspoor. Het lijkt er 
op dat fietsers en loslopende 
honden elkaar in de weg 
zitten. De gemeente onder-
zoekt over enkele maanden 
via een bezoekersenquête 
welke maatregelen er wen-
selijk en nodig zijn voor een 
prettig, leefbaar park. Ook 
de VVD stelt vragen: “Het 
bevreemdt ons zeer dat een 
enquête over wel of niet fiet-
sen in het park zich tegen de 
hondenbezitter keert.”
Inmiddels is er een online 
petitie opgezet door Astrid 
Hendrik, petities.nl/petitie/
hondenbeleid-park-maars-
senbroek. Er is ook een 
Facebookpagina ‘Honden-
losloopgebied Park Maars-
senbroek moet blijven’ met 
vele ‘vrienden’.

Hondenbeleid park Maarssenbroek 
roept veel reacties op

Vakantiegastouders gezocht
STICHTSE VECHT - Stichting 
Europa Kinderhulp (EKH) 
zoekt vakantiegastouders. 
Mensen die aandacht, liefde 
en structuur kunnen bie-
den aan een kind dat door 
problemen thuis even moet 
kunnen ontspannen. Die 
een kind de vakantie van 
zijn leven wil geven en zich-
zelf daarmee trakteren op 
een glimlach. Want dat is 
wat er feitelijk gebeurt. Lisa 
hoeft in de vakantie even 
niet met haar oudere zus 
naar de voedselbank, omdat 
mamma de boodschappen 
niet kan betalen. Ze geniet 

bij een gastgezin volop van 
het samen ontbijten, een aai 
over haar bol en het op tijd 
naar bed gaan. Luc onder-
vindt in zijn vakantie aan 
den lijve dat er ook pappa’s 
zijn zonder losse handjes. 
Aanmelden, meer informa-
tie of een kennismakings-
boekje aanvragen kan via 
europakinderhulp.nl of per 
mail: zuidholland@europa-
kinderhulp.nl. Direct  tele-
fonisch contact kan via de 
medewerkers:  Ed en Anja 
Ringelberg (078-6149522 
/0613683240) of  Joël Baten-
burg (0182-600355). 

VVD-fractielid 
aangehouden
STICHTSE VECHT - Kathalijne 
de Kruif uit Maarssen, VVD-
fractievoorzitter in Stichtse 
Vecht, is aangehouden voor 
schending van het ambtsge-
heim. Dat meldde dinsdag 
het Openbaar Ministerie.
De 43-jarige politica wordt 
ervan verdacht dat ze als lid 
van de vertouwenscommis-
sie geheime informatie heeft 
verstrekt over de sollicita-
tieprocedure aan een VVD-
partijgenoot. De VVD meldt 
op haar site: ‘Gedurende de 
duur van het strafrechtelijk 
onderzoek zal mevrouw De 
Kruif de VVD niet kunnen 
vertegenwoordigen.’ 
Burgemeester Marc Wit-
teman laat namens de ge-
meente weten dat hij als 
voorzitter van de gemeente-
raad kennis heeft genomen 
van deze mededeling en er 
verder niet op in gaat.


