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IJSSELSTEIN

Auto tegen boom,
bestuurder weg
De politie is op zoek naar de bestuurder van een beige Opel Astra
stationwagon die zaterdagnacht
tussen tien over half drie en vijf
voor drie op de Televisiebaan in
IJsselstein tegen een boom reed. De
politie trof de auto aan, maar zonder bestuurder of slachtoffer. De
eigenaar van de auto is een 24-jarige IJsselsteiner. Die verklaarde dat
zijn auto was gestolen en heeft
aangifte gedaan. De auto was zo
zwaar beschadigd dat die weggesleept moest worden.

Inbrekers op
de vlucht gepakt
Drie inbrekers die op de vlucht
waren, zijn zondagnacht rond drie
uur aangehouden bij een bedrijf op
de Floridalaan in IJsselstein. De
politie kreeg de inbraakmelding en
ging met meerdere wagens eropaf.
De wegen in de omgeving werden
afgezet en al snel werd een auto
aangehouden, waarin drie Utrechters in de leeftijd van 17 tot 19 jaar
zaten. Zij hadden inbrekerswerktuig bij zich. In de auto werden ook
verdovende middelen gevonden.
De verdachten zijn ingesloten.

NIEUWEGEIN/HOUTEN

Ruim 800
keer blazen
De politie in het district Lekstroom
heeft in de nacht van vrijdag op
zaterdag op twee locaties alcoholcontroles gehouden. Op de Essenkade in Houten werden 554 blaastesten afgenomen. Een man werd
aangehouden omdat hij te veel had
gedronken. In Nieuwegein werd op
de AC Verhoefweg gecontroleerd.
Daar werden 272 blaastesten afgenomen en hadden acht bestuurders
te veel gedronken. Van twee beginnende bestuurders werd het rijbewijs ingenomen.

COTHEN

Groep fietsers
vernielt auto’s
Drie jongens en een meisje uit
Werkhoven in de leeftijd van 16 tot
18 jaar zijn zondagnacht rond 1 uur
aangehouden omdat ze aan de
Margrietstraat in Cothen vernielingen hadden gepleegd aan geparkeerde auto’s. Van verschillende
auto’s waren de spiegels omgeklapt
of afgebroken. Getuigen belden de
politie. Die kon op de Ossenwaard
het groepje aanhouden. Ze zijn
voor verhoor ingesloten.

UTRECHT

Snelheidsdisplay
op provinciale weg
Er komen drie jaar lang op wisselende plekken in de provincie snelheidsdisplays. De provincie heeft
het met regionaal orgaan verkeersveiligheid contracten hiervoor
afgesloten. De vier displays komen
steeds voor vier maanden te staan.
De twee instanties bepalen samen
waar ze komen te staan. Om te
beginnen op de N228 bij Montfoort, op de N413 bij Soesterberg,
op de N212 bij Kamerik en op de
N204 ter hoogte van het kruispunt
met de weg Blokland. De bestuurder kan meteen de gemeten snelheid zien. De provincie gebruikt de
uitkomsten om te bepalen of de
klachten van burgers inderdaad
gegrond zijn.

Werkaan Onderdoorvandaag enkomende weken
HOUTEN l Op het Onderdoor, in het
centrum van Houten, staat vandaag
een mobiele hijskraan, die nodig is
om de stalen liftschacht te plaatsen
voor het nieuwe treinstation.

De schacht wordt rond zeven uur
vanavond geleverd en gemonteerd.
Fieters en voetgangers kunnen gewoon van het Onderdoor - letterlijk
onder de treinsporen door - gebruik
maken, het fietspad wordt wel enigszins omgelegd en tijdelijk versmald.
De werkzaamheden duren ongeveer tot middernacht.

In Houten wordt al anderhalf jaar
druk gewerkt aan de spoorverdubbeling. Daar hoort een nieuw, deels
overkapt, treinstation in het centrum bij, naast overigens ook een eigen station Castellum in Houten-Zuid. Onder het station in het
centrum komt een groot fietstransferium. Het nieuwe station wordt,
behalve via trappen, straks ook per
lift bereikbaar.
Komende donderdag wordt om
zes uur ’s ochtends opnieuw een
hijskraan opgebouwd op Het Onderdoor. Vanaf half zeven, vervolgens,

wordt dan het glas aangevoerd, dat
geplaatst wordt in het frame van de
liftschacht. De montage van het glas
duurt twee tot drie dagen. Fietsers
en voetgangers kunnen ook dan gewoon van het Onderdoor gebruik
blijven maken, aldus Houten.
De lift zelf wordt op dinsdag 20
april in de schacht gemonteerd. Dit
gebeurt ’s avonds en ’s nachts. Ook
hiervoor wordt een hijskraan in het
Onderdoor geplaatst, waardoor het
fietspad tijdelijk wordt versmald.
Woensdagochtend 21 april moeten
de werkzaamheden klaar zijn.

Dinsdag 13 april worden de eerste
vier stalen pylonen aangevoerd
voor de kap van het station. Dit is de
eerste serie van de verticale pylonen
waaraan de kapconstructie komt te
hangen. Het vernieuwde station in
Houten wordt niet volledig overkapt, maar wel de perrons. De spoorverdubbeling in Houten maakt onderdeel uit van het project ‘Vleugel’,
dat een afkorting is voor Vleuten-Utrecht-Geldermalsen. Op dit
traject wordt het spoor verdubbeld
zodat er meer en vaker treinen kunnen gaan rijden.

Brieven aan de toekomst
In 2060 wordt koffer met geschriften weer geopend
IJSSELSTEIN l Vijftien IJsselsteinse basisschoolleerlingen hebben zaterdagochtend samen met ridder Arnoud van Amstel (Lucien van
Geffen uit het Huis Anubis)
op de Plaats voor het historisch stadhuis een koffer
begraven met 12,5 kilo brieven aan de toekomst.
PETER BEKKERING

Alvorens de kinderen met een schep
aarde het gat mogen dichtgooien,
worden ze eerst op het bordes geinterviewd door ‘Arnoud’. Daarbij
worden ze nauwkeurig gadegeslagen door regisseur Robbert Vogtländer. Lucien van Geffen is een van de
professionele acteurs, die meespelen in de film die Vogtländer gaat
maken over IJsselstein 700 Jaar
Stad. De film gaat op 8 oktober in
première. ,,Inmiddels heb ik al voldoende geld om de basis van de film
te gaan maken. Om echt mijn
droomfilm te maken en de film die
IJsselstein verdient, met onder
meer speciale filmmuziek en professioneel licht, is er echter nog een
flink bedrag nodig.’’
De water- en luchtdichte koffer
wordt pas opgegraven in 2060. Over
drie maanden, wanneer de aarde is
ingezakt, wordt de plek afgesloten
met een steen met opschrift ‘3 april
2060; IJsselstein 700 Jaar Stad’.
Naast de 12,5 kilo brieven van leerlingen, bevat de koffer ook een brief
van het Comité IJsselstein 700 Jaar
Stad. ,,Voor degenen, die IJsselstein
750 jaar stad gaan organiseren,’’ aldus bestuurslid Coert van Ee.
Het begraven van de koffer is een
van de activiteiten, die deze zaterdag plaatsvinden ter afsluiting van
het historisch-educatieve kwartaal.
Zo hebben alle groepen 7 en 8 de ten-
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Om echt mijn
droomfilm te maken
is er nog een
flink bedrag nodig.
Regisseur Vogtländer

toonstelling ‘Woonplaats voor fatsoendelijke luijden’ in het Stadsmuseum bezocht en hebben 8 oude
ras-IJsselsteiners op school hun
jeugdherinneringen verteld. Ook
was er speciaal lesmateriaal over

Loket tegen discriminatie in Lopik
LOPIK l Inwoners die zich gediscrimineerd voelen en hierover
een klacht willen indienen, kunnen hiervoor terecht bij het antidiscriminatieloket van de gemeente Lopik.
Dit is sinds 1 april geopend op
het gemeentehuis. Klachten kunnen persoonlijk, per telefoon,
brief of e-mail worden ingediend.
De openingstijden zijn maandagen donderdagochtend van 9.00
tot 12.00 uur en dinsdag van 9.00
tot 20.00 uur. Bellen of schrijven
kan naar het gemeentehuis, e-mai-

len
via
antidiscriminatieloket@lopik.nl.
De gemeente wijst zonodig
door naar de Stichting Art. 1 Midden Nederland, waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Deze stichting werkt in opdracht van de provincie Utrecht.
Inwoners kunnen hier ook
rechtstreeks hun klacht met een
consulent bespreken. De klachtbehandeling is gratis. Het bezoekadres is Croeselaan 163 in
Utrecht.
www.art1middennederland.nl.

700 Jaar IJsselstein Stad. Deze zaterdag staan naast het begraven van de
koffer nog drie onderdelen op het
programma. Zo is er de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd in de bibliotheek en worden in het oude
stadhuis de winnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt, die vantevoren een workshop hebben gevolgd bij fotoclub Ef-Elf.
In het Molenplantsoen neemt burgemeester Patrick van den Brink in
de stromende regen het laatste onderdeel voor zijn rekening. Hij onthult elf grote schilderijen, die door

elf basisscholen zijn gemaakt.
Met de manifestaties van zaterdag is het eerste kwartaal (historie
en educatie) achter de rug. Inmiddels zijn de eerste activiteiten van
het tweede kwartaal (sport) gestart.
Het Comité IJsselstein 700 Jaar
Stad hoopt dat bij veel van de activiteiten de speciale IJsselstein 700
Jaar Stad-vlag zal wapperen. De organisatie heeft er 300 besteld en
hoopt dat deze op 22 april feestelijk
zullen wapperen wanneer prinses
Margriet de Baroniestad komt bezoeken.
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