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Jubileumdag
EHBO
IJSSELSTEIN – De EHBOvereniging IJsselstein viert
haar 60-jarig bestaan zaterdag 10 april met een programma voor alle belangstellenden in en bij het Pulse-gebouw aan de Mr. Abbink Spainkstraat. Van 10.00
tot 14.00 uur is er een keur
aan workshops door kaderinstructeurs en demonstraties, onder meer van de
brandweer. Informatie over
cursussen en activiteiten
van de vereniging ontbreekt
evenmin. De toegang is vrij.

Tegen sloopplannen
IJSSELSTEIN – Alle informatiebijeenkomsten ten
spijt: flatbewoners van IJsselveld-Oost zijn ongerust
en boos over de sloopplannen in hun wijk.
Tijdens de presentatie van de
bijgestelde ontwikkelingsvisie
moest projectleider Michael
van der Velden vorige week heel
wat uitleggen aan ruim honderd wijkbewoners. Woningbouwvereniging Provides kreeg

Flatbewoners IJsselveld Oost ongerust en boos
een dag eerder het resultaat van
een enquête door het bewonerscomité IJsselveld-Oost, ondersteund door de SP - onder
400 huishoudens uitgereikt.
Daaruit blijkt dat 93% van de
geënquêteerden tegen sloop en
vóór renovatie is. Volgens het
bewonerscomité worden de
plannen telkens gewijzigd, hebben de bewoners nooit een keus
gehad en zijn zelfs de gerenoveerde flats aan het Radioplein

uit de verkoop gehaald. “Heel
IJsselveld-Oost gaat eraan”, aldus het bewonerscomité. “De
plannen worden ons zonder instemming door de strot geduwd.”
Volgens de bewoners zijn de
flats prima, zeker na de balkonrenovaties en de afsluiting van
de onderdoorgangen. “De problemen liggen buiten de woningen.
Met

de aanpak van de vuiloverlast,
het groen en de criminaliteit is
er in de wijk al heel wat verbeterd.”
De woorden van Van der Velden dat er wordt gekoerst op
een wijkakkoord met inspraak
van bewoners kon de onrust
niet wegnemen. Ook de officiële inspraak procedures lijken
voor de bewoners te moeilijk.
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Gewapende overval op tankstation
had afgerekend, bedreigde hij
de medewerker met een wapen
en eiste geld. Daarna ging de
man er met onbekende buit ervandoor. De politie heeft een
zoekactie opgezet, maar de verdachte niet meer gevonden.

NIEUWEGEIN

OPEN
Aanbiedingen zijn geldig vanaf publicatie
t/m zaterdag 10 april 2010 en zolang de voorraad strekt.

Laagraven 40, Nieuwegein
Tel. 030 - 280 61 80

Vlinderlavendel
(Lavandula)
Hoogte 40 cm, volle zon,
potmaat 19 cm.

7.99

5.99

Intratuin IJsselstein Weg der Verenigde Naties 2, 030-6882409.
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

hoogcatharijne.nl

© GAMMA

elke zaterdag
tot 20.00 uur

Brieven aan
de toekomst

fashion food freetime fun utrecht

*Vraag naar de voorwaarden
in de showroom.

Hoog Catharijne

Benschopperstr.15
IJsselstein 030-6777525
www.isis-jewels.nl
Aktie loopt tot 31 mei a.s.

A-Z Gourmet Menu € 12,45 p/p

APPARATEN
GRATIS
GRATIS MONTAGE*

5
THEHEARTOFUTRECHT

2 halen = 1 betalen

• Biefstuk, schnitzel, kipfilet, slavink, hamburger,
shoarmavlees, cordon bleu, mini-saté, ontbijtspek
• Uien, aardappelschijfjes, champignons & oosterse
roerbakmix, rundvleessalade en roomkomkommersalade, ei, gemengde rauwkost & perzikschijfjes,
groene paprika
• Cocktail-, knoflook-, zigeunersaus
• Stokbrood, steakkruiden, bakboter & kruidenboter

U PROFITEERT NOG DE HELE WEEK

Straattheater in diverse smaken!

IJSSELSTEIN. De beoogde
coalitiepartners VVD, CDA
en D66 hebben een akkoord
op hoofdlijnen bereikt. Afgelopen week is het concept
van de tekst voorgelegd aan
de fracties van de drie partijen. De onderhandelaars
werken nu verder aan de
portefeuilleverdeling en de
bemensing van het college,
zodat de formatie in de laatste fase terecht is gekomen.
Bij deze fase is formateur
Bram van Roo niet meer betrokken: “Het verdelen van
portefeuilles is iets wat door
partijen zelf kan worden ingevuld”, aldus Van Roo.
Na eerdere gespreksronden
had de VVD aangegeven met
twee partijen een coalitie te
willen vormen. Daarop zijn
er met CDA en D66 werkafspraken gemaakt.

Gourmet-tip!

PAASACTIE GEMIST?

CULTUUR

Akkoord op
hoofdlijnen

RINGEN ACTIE

IJSSELSTEIN – Samen met Arnoud van Amstel hebben kinderen van de IJsselsteinse
basisscholen zaterdag een koffer met 12,5 kilo brieven aan de toekomst begraven op
de Plaats bij de waterpomp. De afdeksteen 700 jaar IJsselstein zal in de toekomst over 50 jaar - verwijderd worden om de dan historische schat te onthullen. Zaterdag
zijn ook de kleurwedstrijd, het schilderijenproject en de fotowedstrijd afgesloten.
(Foto: Lysette Verwegen)
Zie pagina 7

gourmetten

IJSSELSTEIN – De politie is een
onderzoek gestart naar een
overval op een tankstation aan
de Utrechtseweg. Maandagavond rond 19.10 uur kwam een
man het tankstation binnenlopen. Nadat hij enkele goederen

IJSSELSTEIN/LOPIK
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Gevestigd in o.a.:
Amersfoort
Utrecht
Veenendaal
Woerden

43 vestigingen in heel Nederland. Kijk op www.keukenconcurrent.nl
of bel 0800-0233535 voor openingstijden en adressen

ÉÉNMALIG HET COMPLETE ASSORTIMENT

BELASTINGVRIJ
DEZE HELE WEEK BETAALT U GEEN

WEGENS
SUCCES

VERLENGD!

*
ER GOEDKOOP!
UNIEKE KANS: NU HET GEHELE ASSORTIMENT SUP

KOOPZONDAG

WWW.STEENWEG.NL BEL OF MAIL VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

11 APRIL
van 12.00 tot 17.00 uur

*De BTW actie geldt voor alle artikelen die op voorraad zijn. Uitgesloten van de BTW actie zijn: Philips 9000 Serie, Samsung 7, 8 & 9 LED serie, Panasonic Neo PDP & LED serie & CLS Camera’s, Sharp LED serie,
Sony NX 700, NX 800, BDPS 570, BDVF 700 & Laptops/netbooks. Het oorspronkelijke BTW bedrag is uw kortingsbedrag. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

■ POSTBUS 472, 3990 GG HOUTEN ■ REDACTIE 030-6007586 / REDACTIE.ZSN@WHM.WEGENER.NL ■ ADVERTEREN 030-6007571 / UTRECHTZUID.VERKOOP@WHM.WEGENER.NL

