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HOOFDKANTOOR
IN TWEE MARKEN

BRAND BIJ
BLOEMISTERIJ

Vier vrouwen vormen het
managementteam van regiobibliotheek Z.O.U.T

Kortsluiting is vermoedelijk de
oorzaak van de brand, maandag in De Sluis.
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KLIK & WIN ACTIE

Win historische
roman ‘Schoonheid & schande’
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Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Problemen fusieschool lang onderbelicht

Harmonisatie
van tennisclubs

Wereldkidz
in schulden

door John de Vries
UTRECHTSE HEUVELRUG - De

Opnieuw is een scholengroep in problemen.
Wereldkidz is bezig met het opstellen van een sociaal
plan. Er moeten mensen uit. Vandaag houden de
vakcentrales een ledenraadpleging. Wereldkidz is de
merknaam van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en
Heuvelland die 1 januari 2005 zelfstandig is.
UTRECHTSE HEUVELRUG - We-

reldkidz werd in augustus 2012 gepresenteerd als
merknaam van de scholen
in de stichting. De organisatie bestaat uit 22 basisscholen in de regio, een school
voor speciaal onderwijs en
een school voor praktijkonderwijs, allemaal openbare
scholen - ook in de gemeente

SCHOLENGROEP MET
5.000 LEERLINGEN
HEEFT NIET GENOEG
GELD IN KAS
Utrechtse Heuvelrug. .
In mei van dit jaar werden
de oorzaken van de problemen al besproken in de
medezeggenschapsraad van
Wereldkidz.
Kern van het probleem bij
Wereldkidz is de stichting
niet genoeg geld in kas heeft.
Er zou 5 miljoen nodig zijn

voor een gezonde stichting.
In mei stond er één ton op
de rekening. Daar komt bij
dat de school structureel
niet genoeg had aan het bedrag dat ze ontvangt van
het Ministerie van OC&W.
Per 1 augustus hanteert het
ministerie bovendien een
andere systematiek en dat
zou de school nog eens een
inkomstenderving van 5 ton
per maand opleveren. En dat
terwijl de organisatie al niet
in staat was gebleken om
alle rekeningen over 2012 te
betalen.
Eigenlijk verkeert de organisatie al jaren in grote problemen. Dat het in de jaren vanaf 2009 niet eerder opviel is
vooral te danken aan het feit
dat de organisatie meer had
begroot voor groot onderhoud dan er uiteindelijk aan
werd uitgegeven.
Meer op pagina 17

Herdenking in Leersum
LEERSUM - Op 3 oktober 1944

werden enkele medewerkers van de gemeente Leersum door de Duitse bezetter
weggevoerd en gefusilleerd.
Deze gebeurtenis wordt

Beugel?

herdacht op donderdag 3
oktober bij het voormalige
gemeentehuis in Leersum.
Burgemeester Naafs legt om
9.58 uur een krans, met één
van de nabestaanden

Voor de beste zorg en aandacht
Orthodontist H. L. Koster van Groos
Uw specialist

Portret van de Koning
Voortaan siert het portret dat Anka Reijnierse-Athmer maakte van Koning Willem-Alexander
de raadzaal van het Cultuurhuis in Doorn. Donderdagavond, aan het begin van de eerste
raadsvergadering na het zomerreces, werd het kunstwerk overhandigd aan burgemeester
Frits Naafs. De maakster was daarbij aanwezig en lichtte haar werk toe. Foto: John de Vries

ODIJK, BARBEELLAAN 59

Luxe 3-kamerappartement
(104m²) met riant balkon (Z),
op de 2e verdieping van
servicecomplex “Hof van
Rhijnwijck”, gelegen aan een
meander van de Kromme Rijn,
met schitterend uitzicht over
de weilanden en boerderijen
richting Werkhoven.

Criminaliteit neemt af

La Gondola
UTRECHT / DRIEBERGEN - Pizzaria La Gondala blijft
voorlopig gesloten. De burgemeester wint het kort geding dat de eigenaar had
aangespannen. Begin mei
moest de zaak dicht vanwege ernstige vermoedens dat
de vergunningen mede werden gebruikt voor het plegen
van criminele feiten.

de periode mei-augustus is
het totaal aantal misdrijven
volgens het bureau Regionale Veiligheidsstrategie met
9% gedaald ten opzichte
van dezelfde periode vorig
jaar. Regionaal is die daling
2%. Het aantal pogingen tot
woninginbraak daalde met

PER
MAAND*
iPHONE 5 16GB
De iPhone 5 is gemakkelijk in gebruik en een prachtig design.
Daarnaast beschikt hij over een schitterend 4 inch Retina Display,
een krachtige A6-chip en een 8 MP camera.

34%. Het aantal geslaagde
woninginbraken zelfs met
42%. Zowel geweld als jongerenoverlast daalde met
respectievelijk 20 en 18 %.
Dat geldt ook voor vernielingen (-46%) en autokraken(27%). Alleen het aantal
fietsdiefstallen nam schrikbarend toe: met 27%.
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*i.c.m. 2-jarig Vodafone RED abonnement
2000MB • onbeperkt bellen en sms’en
24 maanden van €64,- voor €54,Toestelprijs: €0,-

FOTO KLEIN: KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE

6 OKTOBER

KOOPZONDAG!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

5 UUR

-1
VAN 11

VRAAGPRIJS w 245.000,- k.k.

Meer info op www.HvdB-online.nl

UTRECHTSE HEUVELRUG - Over

raad heeft van b. en w. een
brief ontvangen over de vorderingen bij de uitvoering
van de beleidsnota ‘Sport
in Beeld’. Daarin wordt in
de buitensportregeling aangedrongen op harmonisatie
van afspraken en uitgangspunten voor alle verenigingen in een bepaalde sector.
Voor voetbal is dat aardig
gelukt. Bij tennis ligt dit
compleet anders. Dat heeft
te maken met de grote verschillen in de uitgangssituatie van de zes tennisverenigingen binnen de gemeente.
Een aantal weet zich zonder
steun van de gemeente financieel staande te houden.
Maar er zijn er ook die afhankelijk zijn van een grote
sportaccommodatie, die erfpacht of huur betalen aan de
gemeente of die voor klein
en groot onderhoud contractueel een beroep op haar
kunnen doen.
In het najaar wil de gemeente samen met de verenigingen, de tennisbond en
HSI om tafel om een plan te
ontwikkelen, dat financieel
haalbaar is. Uitgangspunt is,
dat de harmonisatie budgettair neutraal verloopt.
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