Welkom bij
de Gelderlander
We wensen u heel veel leesplezier.
Met deze brochure ontdekt u hoe u optimaal kunt genieten van de Gelderlander.
Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.

Uw de Gelderlander in het kort
✓	Altijd het laatste nieuws via dg.nl
Als abonnee heeft u altijd en overal
toegang.
✓	Diep geworteld in de regio met een
uitgebreid netwerk.
✓ Elke dag landelijk en internationaal sportnieuws, maar ook bij u uit de regio: uitslagen,
reportages en achtergronden.
✓	Elk weekend het extra dikke
&Magazine.
✓	Topics: alles uit de 13 beste kranten
in één overzicht.

Onderdeel van

✓ 24 uur per dag en 7 dagen in de week
online service via dg.nl/service.
✓	Korting op boeken en tickets in
de Webwinkel.
✓	Bijzondere uitstapjes maken met dG Club.
✓	Ook de digitale krant lezen. Op computer,
tablet of smartphone.
✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Welkom bij de Gelderlander
De Gelderlander brengt het nieuws uit uw woonplaats, uw provincie en uit binnen- en buitenland dagelijks
bij u thuis. Op papier en online via dg.nl Altijd relevant en interessant, vaak ook spannend of ontspannend. In
het eerste katern praten we u bij over kwesties in binnen- en buitenland, sport en het belangrijkste nieuws
uit Gelderland. Het tweede katern is geheel gewijd aan uw woonplaats en uw provincie. Het derde katern
gaat dieper in op interessante thema’s zoals wonen, financiën, erop uit en lichaam en geest.
In het weekeinde bieden we u een extra bijlage met ons &Magazine, een boeiende mix van cultuur, media,
wonen, eten en lifestyle. Om op uw gemak te lezen.
In deze folder treft u meer informatie aan over de krant en onze digitale producten. Praktische informatie
over uw abonnement, digitale mogelijkheden, onze service en contactgegevens. Tegelijkertijd geven we met
deze informatie een kijkje in de keuken van onze redactie en drukkerij.

Veel leesplezier gewenst!

Peter Jansen
Hoofdredacteur de Gelderlander

De Gelderlander brengt al het nieuws dichtbij
Dinsdag 19 juli 2016

Officiële tip
aanslag bij
Vierdaagse

Enkel al
verzwikt bij
inschijving
NIJMEGEN Voor Anet van

Grootheest is de Vierdaagse al
voorbij voor ie begonnen is. De
47-jarige inwoonster van Lunteren, die de Vierdaagse al zevenmaal liep, stapte gisteren bij de
inschrijving op de Wedren in
een gat en verzwikte haar enkel. Ze viel en brak daarbij haar
pols. Die zit nu in het gips.„Inmiddels lach ik er maar om”,
zegt ze. „Het is niet anders.”
Ze zou met twee vriendinnen lopen. Nooit eerder verstuikte of brak ze iets. „Ik heb
wel altijd veel blaren. Als ik die
enkel niet had verzwikt, had ik
gewoon meegedaan. Dat gaat
best met een gebroken pols.”
Ze zou gisteren met de trein
naar huis gaan, maar liet zich
overhalen toch te blijven. „Hopelijk is eind van de week mijn
enkel wat minder dik.”

Belgische inlichtingendienst krijgt bericht
uit Nederland over mogelijke aanslag tijdens
vuurwerk in Nijmegen. Burgemeester Bruls
bestempelt de melding als ‘niet serieus’.
Joris Gerritsen
Geert Willems
Nijmegen

De politie in België heeft zondagavond een officieel bericht uit
Nederland gekregen waarin melding wordt gemaakt van een mogelijke aanslag tijdens het vuurwerk van de Vierdaagsefeesten in
Nijmegen. Dat bevestigt een medewerker van het OCAD, de Belgische variant van de Nationaal
Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid in Nederland.
Hubert Bruls, burgemeester van
Nijmegen, bevestigt ook dat er
een melding rondging, maar verklaart dat deze als snel als ‘niet serieus’ bestempeld kon worden.
De melding kwam in de publiciteit doordat Daniël Termont, de
burgemeester van het Belgische
Gent, direct besloot tot een oefening. In zijn stad werd zondagavond eveneens een vuurwerkshow gegeven, ter afsluiting van
de Gentse Feesten. Tegenover de
Vlaamse zender VTM zei hij: „Er
was om tien uur ’s avonds een internationaal bericht dat er een
dreiging was tegen een vuurwerkshow in Nijmegen. Gent werd
daarin nooit genoemd. Maar met
de korpschef hebben we vervolgens besloten om een oefening,
die we op papier hadden gemaakt,
uit te voeren, alsof het om een
dreiging tegen Gent zou gaan.”
Volgens de burgemeester was
de bron van het bericht de FBI, de
Amerikaanse inlichtingendienst,
maar het Belgische OCAD wil
slechts bevestigen dat het bericht

■ dg.nl/pech
Bekijk de reactie van Anet van
Grootheest

Hoe houd je je lijf koel
met die hitte?
P2

Weerman maakt zich
niet druk om hitte
Vierdaagse 4

Met 800 man tegelijk
op jacht naar de liefde
Vierdaagse 6
FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

Turken roepen op tot kalmte
ROTTERDAM De Turkse Federatie Nederland (TFN) en de Islamitische Stichting Nederland (ISN)
hebben hun aanhang in een mail
gevraagd de kalmte te bewaren
na de mislukte coup in Turkije
en niets te doen dat in strijd is
met de wet. „We hebben een

paar gekke dagen achter de rug”,
zegt bestuurslid Deniz Özkanli
van ISN. „Begrijpelijk, maar het
is nooit de bedoeling om het
recht in eigen hand te nemen.”
Vicepremier Lodewijk Asscher
doet een vergelijkbaar beroep op
landgenoten van Turkse komaf.

Nog even dit

Het weer

Enkel al verzwikt
bij de inschrijving

Weeroverzicht
lange termijn:

Valse start

Het gaat bij dit soort
informatie vaak
om mensen die
aandacht willen
---Hubert Bruls, burgemeester

Bruls: „We konden al vrij snel de
conclusie trekken: deze melding is
niet serieus. En dan kan ik heel gemakkelijk zeggen: dat klopte,
want er is niets gebeurd. We hebben wel extra maatregelen genomen, ook naar aanleiding van Nice. Dat was vooral: zichtbare politie. Een helikopter, extra uniformen aan beide zijden van de Waalkade. Maar we moeten wel beseffen: dat is wel cosmetica. Als iemand echt kwaad wil, kan hij ook
kwaad doen. Dit soort informatie
krijgen we heel veel binnen. Het
gaat vaak om mensen die aandacht willen. Maar zoals gezegd:
we nemen alles serieus.’’

Boeken bestellen via www.blz.nl

GRATIS*
BEZORGD

„Ik roep de gemeenschap op om
het hoofd koel te houden en de
handen thuis.”
Op verschillende plaatsen in
Nederland zijn gebouwen aangevallen die toebehoren aan sympathisanten van Erdogans aartsrivaal Fethullah Gülen. P8

Zie pagina &12

uit Nederland afkomstig is. Waar
de dreiging precies uit zou bestaan, is onbekend.
Het vuurwerk in Nijmegen verliep zondag zonder incidenten.
Teddy Vrijmoet, directeur van de
Vierdaagsefeesten: „Er was inderdaad sprake van een dreiging,
maar die bleek niet serieus. Niet
zo serieus dat we actie moesten
ondernemen. Dat heb ik te horen
gekregen. Er zijn voortdurend van
deze verhalen, niet alleen in deze
week.”

www.blz.nl

tijdens de vakantieperiode

* Deze actie is alleen geldig op boekbestellingen in Nederland en België t/m 31 augustus 2016.
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dg.nl

e-mail: redactie.achterhoek@gelderlander.nl

Telefoon: 088-0133452

vrijdag 7 april 2017

Achterhoek
Arnhem & Veluwezoom
Betuwe
Arnhem wil
Liemers
Wie volgtopnieuw
Wies
op?
Drugsbeleid
Vak 112
een
Kaiser
Maas
wordt
geen & Waal
hangt
Zwembad
Arnhem
heksenjacht
Maasland
in
probleem
vol posters
Kerk
te huur, of te koop
door huurNijmegen
dg.nl

e-mail: redactie.arnhem@gelderlander.nl

Telefoon: 088-0132472

dg.nl

vrijdag 7 april 2017

e-mail: redactie.betuwe@gelderlander.nl

Telefoon: 088-0132472

vrijdag 7 april 2017

Voorlopige profielschets
dg.nl

e-mail: redactie.liemers@gelderlander.nl

Telefoon: 088-0133451

vrijdag 7 april 2017

Drugshandel aangepakt
dg.nl

e-mail: redactie.nijmegen@gelderlander.nl

Telefoon: 088-0132301

vrijdag 7 april 2017

Gelukkig zijn

De termijn van de kun je leren
kinderburgemeester
van
Kinderen in Steenderen
Overbetuwe loopt
af.lesP3
krijgen
in geluk
P7

Akwaak
in Duiven
dg.nl e-mail: redactie.maasland@gelderlander.nl

Arnhems nieuwe burgemeester moet nogal
wat kunnen. Wat, dat staat op het cadeau dat
Herman Kaiser gisteren kreeg bij zijn afscheid.

dg.nl

Telefoon: 088-0132301

vrijdag 7 april 2017

e-mail: redactie.nijmegen@gelderlander.nl

Telefoon: 088-0132301

vrijdag 7 april 2017

Marco Bouman

stuur. Een ‘sociaal bewogen’ brughalve
gram harddrugs in huis kan sluiting
genbouwerEen
die boven
de partijen
staat en de van
contacten
de Arn- betekenen. Maar de danceeenmet
woning
‘Verbinden, integer, sociaal, bewo- hemmers versterkt. Die oog heeft
gen, betrokken, betrouwbaar, toe- voor mensen.
liefhebber blijft buiten schot.
dg.nl e-mail: redactie.nijmegen@gelderlander.nl Telefoon: 088-0132301 vrijdag 7 april 2017
Op vier punten worden specigankelijk, eerlijk, daadkracht, luisteren, empathie.’ Is dit de ‘woor- fieke verwachtingen uitgesproken.
maar om de zware criminaliteit aan
van der Velden
burgemeester
‘weet wat
denwolk’ die tegenwoordig stan- De nieuwe Rob
P4
te pakken.” Zwembad Akwaak betaalt in het multistad’, ‘bestuurt de stad
daard lijkt als er een nieuwe burge- er leeft in deElst/Bemmel
FOTO THEO KOCK
Mensen die hun buren willen
meester van Arnhem wordt ge- alert en consistent’, ‘is koersbepamegagebouw in Duiven te veel huur.
een aangifte worden
Je woning afgesloten
vinden omdat pesten met functionele
lend als portefeuillehouder
Openzocht? Ja en nee.
je een
xtc-pilletje
op je nachtkastje volgens Van Asseldonk zeker niet
Veiligheid’
en ‘toont
Ja, want het zijn zonder uitzon- bare Orde en
De toekomst
van het bad is in het geding.
dg.nl e-mail: redactie.rivierenland@gelderlander.nl Telefoon: 088-0130856 vrijdag 7 april 2017
op
hun
wenken
bediend.
,,Tips
had
laten
liggen.
Hoewel
in
theorie
dering woorden die belangrijk zijn initiatief en is een ware ambassais die kans in de praktijk moeten heel concreet zijn en worstad’.
en dus vet en groot worden afge- deur van demogelijk,
den door onsRene
terdege
gecheckt. We
klein.is
De statusverwaarloosbaar
van de profielschets
drukt in de resultaten van de enen aquasport. Directeur Jelle RoBoekhorst
Dat stelt
burgemeesters
Mari- kennen onze pappenheimers en
week
donderquête naar
de opvolger
van Herman ‘voorlopig’. Volgende
zema wil niet aangeven hoeveel
Steeds
meer
gemeenten
Duiven
anne Schuurmans van Lingewaard vallen echt niet zo maar een woKaiserhet
– blader
maarlaneen pagina
huur hij betaalt en op welk bedrag
maken
mogelijk
desgevraagd als reactie op het deze ning binnen.”
door. En nee, want de elf typerinhij
inzet.
,,Maar
de
omzet
moet
wel
Adviesbureau
Drijber
en
Partners
P2
ger thuis te blijven. P8
Patrick Hendriks
Melaniquedrugsbeleid,
ten Thij uit Schuurmans:
,,Van
belang is dat
week en
aangescherpte
gen hierboven staan allemaal op
heeft
de gemeente
gemeld dat de meer in verhouding staan met de
dg.nl e-mail: redactie.vallei@gelderlander.nl Telefoon: 088-0130154 vrijdag 7 april 2017
veilig moeten kun-met Akwaak huursom.’’
waarervoor
ook Toon
van
Asseldonk niets
van al onze burgers
Wijchen
zorgen
dat
tv-kijkers
De Commissaris
van
Kaisers afscheidscadeau.
huurovereenkomst
doeniet-marktconforme
je niet als er bij
buurgemeente
OverbetuweP5
zich bij nen wonen. Dat
Iedere
gemeenteraadsfractie
vande
de Koning
Formule
1-races
missen.
Al sinds het gebouw opende,
onder
condimaakt
een
worden
geproduaan heeft
gesloten.
,,Waar we onze de buren drugs
werd gevraagd de zin ‘en Herman
ties is
gesloten.
Het college van B en praat Rozema met Duiven. ,,OnderSteeds meer gemeenten maken het moMensen
pijlen
richten,
dieopaan
de is de overlastge- ceerd of verhandeld.
is...’ af te maken. De Arnhemse selectie
handelen met een gemeente is wel
W is bereid
dit aandie
te passen.
vende drugshandel”, zegt Schuurgelijk langer thuis te blijven. P8
kunstenares Esther de Jong ver- vertrouwenscommisbeter dan met een commerciële
Het reuzenpand, dat september Steeds
mans. ,,Danceliefhebbers die een of
werkte de karakterschets in de voet
partij,geomdat een gemeente ook
2015 opende en deel uitmaakt van meer
tweevoorgelegd
xct-pilletjes in huis hebben
van het beeld dat de Arnhemse po- sie wordt
denkt aan algemenere zaken en
het vernieuwde winkelcentrum, meenten
liggen hoeven zich echt geen zor- We doenhuisvest
dit niet
om
litiek hem cadeau doet. Kaisers einiet alleen
onder
meer cultureel cen- maken
het aan het maken van
gen
te maken.” in een
gemeenteraad
genschappen ziet Arnhem ook dag komt de
winst.’’
trum De Ogtent en op de begane mogelijk
Op basismet
van Gelders
de Wet Damocles te pesten, maar om
speciale vergadering
graag in zijn opvolger.
grond café Bij de Buren. Op de eer- langer
Steeds
kunnen
beide
burgemeesters
wo- de zware criminaliteit
van de
Koning
CleDe ‘woordenwolk’ staat in de Commissaris
ste verdieping zitten de bibliotheek
meer geningen,
winkels
oftekst
bedrijfspanden
thuis te blijbijeen
om de
voorlopige profielschets voor een mens Cornielje
en de schutterszaal van De Ogtent.
aan te pakken
meenten
Wereldberoemd als
al bij
vondst van
een
P8
ende
definitief
vast
tehalve gram
nieuwe eerste burger die gister- te bespreken
Akwaak bevindt zich op de boven- ven
maken het
Onderhandelen
met
of 5 gram
softdrugs di- – Burgemeester Toon Asseldonk
avond wordt
ook een
middag enkele uren voor Kaisers af- stellen. Dieharddrugs
filmmaker en een
ste etage.
mogelijk
rect sluiten. Voor
een maand of nog
benoemd.
scheid bekend werd gemaakt. De vertrouwenscommissie
Duiven is eigenaar en beheerder een gemeente is
langer
uit geldnood, aan
langer.de
,,Maar
het criterium
controversiële kosmopoliet.
P2
Daarna wordt
‘vacature
Arn- voor in- zich daar, vaak
schets bundelt de resultaten van
van het pand. Vanwege de crisis beter dan met een
grijpen ligt
bij demoeten
mate van produc- wagen onderschatten vaak de gevathuis te blijBrieven
een enquête onder 2.501 Arnhem- hem’ opengesteld.
wilde geen enkele projectontwikDe Nijmegenaar Joris Ivens
tie enaan
overlast
en het gevaar voor de ren. Voor je het weet, zit je in de
ven P8
de Commissamers en gesprekken met politici en worden gericht
kelaar de bouw voor zijn rekening commerciële partij
Niet toevallig
omgeving”,
verduidelijkt
ris van de Koning.
Hij maakt
uit de Van As- zware criminaliteit.
hoogwaardigheidsbekleders.
staat opnieuw volop in de
nemen, waarop Duiven die taak op – Jelle Rozema
lopen ook projecten in onder meer leen voor
hun eigen belang willen
zorg. Maar veel ouderen hebben
dat er in de deze week gesloten woseldonk.
uiteindelijk
een selectie
De
Gelderse
hoofdstad
zoekt, kandidaten
zich
nam.
P&E
Art
Tax
kun
je
Haarlem, Hardenberg en Olden- Bij
wonen,
komen
zeen
er niet
in.”in Doesburg
geen kinderen die in de buurt wobelangstelling. P6
,,We grijpen
in daar waar crimi- ning in Huissen naast drugs ook
vertrouwenssamengevat,
iemand
(m/v) die aan de Arnhemse
Chris van de Ven, directeur van
Nu de economie weer aantrekt,
zaal.
Hetkort
Centraal
Senioren
Overleg
nen en in staat zijn om hen te helgrote geld willen
verdie- wapens zijn aangetroffen.”
in
één
terecht
wordthet
voorgelegd.
metgebouw
ervaring in het
openbaar voor
be- commissie nelen
P3
wil Overbetuwe
het het pand geeft
verkopen aan een De Ogtent, kent geen huurperikeIn Doetinchem zijn concrete Doetinchem houdt op 20 april een
pen. Ze kunnen echter wel elkaar
De gemeente
nen en lak hebben aan de gevaren
commerciële
partij,
plannen voor een Knarrenhof. Prak: kunst
themamiddag
in De Bongerd over
helpen. Niet bij het wassen van bilen belastingadvies
P3
ook voorlichting
aanook al omdat len. ,,Wij hebben een contract voor
die omwonenden lopen. Een wo- mede daarom
het
vastgoedbeheer
geen kerntaak 25 jaar bedongen met een huurprijs
,,Er is een groep van vier mensen zelfstandig wonen voor ouderen.
len, maar wel bij het doen van
ondernemers
diein
panden
verhuren.
ning sluiten
is niet
niks. Stel dat een
Neder Betuwe
ziet het
doortrekken
van
GENNEP
Als ze dan
de lokale
met
burgemeester
devastligt.
hadden
de leerlingen
zich de in Gennep – te laten kiezen.
We betalen
elke maand
voor
een
overheid
vindt. Peterdie
die mij benaderd heeft. Dat is een Prak zal daar een inleiding houden
boodschappen,
een keer iemand
Vanaan
Asseldonk:
,,Die
weten dus
hoe van
puber Alexanderbrug
twintig plantjes op
zijn
stoelen
de
oude
tafels
Koning
Gennep.
Die
afgelopen
dagen
voorbereid
Hoe
overtuig
je
andere
Lars Barendregt
Eén Arnhemmer Jansen. ,,Een kaartje kopen voor
de
Prins
Willem
als
beste
Mei 2014
deweg
raad 8,9 miljoen 10.000 euro. De huur kan niet stijFOTO XXXXXXX
Gepensioneerd ingenieur uit Culemborg
begin.
In Haarlem
naar het station brengen of de hond
het werkt
komen
niettrok
meer
kweekt, dan zullen
De Batouwe
heeft
tede
weinig
vrijwilligers.
aanschuiven
inen
de
Gennepse
leidde
een raadsvergaderingals een
opprojectontwikkelaar
hun taak.
‘raadsleden’dat jouw idee het
heeft
al een exemplaar:
bekerfinale
enbegonnen
dan juichenwe
in over het Knarrenhof-concept. Ook
oplossing slaapkamer
voor het fileverkeer.
P2 we
FOTOEVELINE
VAN ELK
dit
euro
uit
de
stichtingskosten
ookbasketballers
metstadion
een klein
clubje,
uitlaten.” Arnhem
pleit bij minister voor proef met haal- en
met het
excuus
dat
zevoor
nergens
van de leerlingen zogen
dat gezin echt niet op straat zetten.
raadzaal,
is het
wel
ineens
waarin
goed
Elke
groep
had
een
voorstel
moet
halen.
Het
was
even
afVitesse-speler
zelf.
het
is tof,
maar en
wedaar
wil- wethouder Ingrid Lambregts
Maar de Kashia
Bemmelse
hebben
vangezien
het gebouw.
Dit bedrag krijgt gebouw koopt.’’
hadden
we
binnen
tweeP2
maanden (ruimtelijke ordening) zal het
De minimale
grootte
van eenvolhanJarenlang brengsysteem
zat Gennep ermee
zijnauto. P2
hebben.”
We doen dit niet om te pesten,
metinluxe
bijnaweten
echt. en niets
mogelijkniet,
hun omdat
rol vervulden
Hoe
lukt hetover
je om
tasten maar al gauw kregen
Arnhem
en omstreken
Hij ontving
eerste
den
iets extra’s
doen.”
ergisteren
iets op als
gevonden:
eengraag
belavond.
Van degekregen.
Ven is te
spreken
Duiven waarschijnlijk
177 belangstellenden.
Er juichende
is ook al woord voeren.
Knarrenhofgen
is zestien
woningen.
In
maag: bedrijventerrein De Brem. Nu werDe leerlingen van 3 mavo van als lokaal politicus voor een
jouw voorstel – in dit geval
de leerlingen de smaak te
met posters
van Vitesseeen ingelijste zeefdruk van de faDe link met een
om het reuhet pand is getaxeerd op 6,1 mil- Duivens inspanningen
een Kashia,
locatie in
De grondeigeiedere hofaanvoerder
komt een
centrale
Zij staat in principe positief teken er soms wel 1.000 mensen. P2
het Elzendaalcollege zaten
dag.
voor het opknappen of inpakken.
Guram
Kashia. Dat
natiekelingen van Vak 112 op het
diebeeld.
in de kwartfinale
van
zenpand te laten verrijzen. ,,Al snap
joen.
naarde
wil beker
meewerken.
het is, genover
ruimte.
het idee.
,,Indelen
de toekomst
gisteren ineens oog in oog
In drie groepen verdeeld
richten van een speelterrein
FOTO THEO PEETERS P4
is de wens van Vitesse-supportrainingscomplex van Vitesse in
tegen Waar
Feyenoord
ARNHEM
Grote
van Arnhem voerder. Als gevolg daarvan viel
Gezien de verbeterde economie ik wel dat de gemeente ervan af wil.
zeg ik
nu nogwas
niet.”
In Zwolleters
begint
binnen
enkele
er de
geen
bejaardentehuizen
van Vak
112 die,
speciaal
Arnhem. Volgens Laurens Janscoorde,
snel gelegd. ,,De af- zijn en
dorpen
Rozendaal, Velp en zo’n 65 megawatt weg, goed voor de
Directeur Jan Tempelman van Edes centrum
gaan B en W er toch van uit meer te Als een droger kapot gaat, duurt het
Mensen
moeten
iedereen
diepassie,
zich inschrijft
weken de bouw
de eerste Knar- op
Veel mensen
denken
na hoe te stroomvoorziening van circa
voorvan
de KNVB-bekerfinale
sen, een van de initiatiefnemers, Niet
beelding
straalt
strijd en meer.Wolfheze
hebben
gisterochtend
voor doven sluit vandaag zijn werkzaam bevier, vijf weken voordat hij is gekrijgen.
voorinzet
een Knarrenhof,
kan daar alles
ook ze hun
renhof. Het zondag
gaat daar
48in
huizen,
oudegehad
dag gaan
Al30om
april
Rotterdam,
kon Kashia
cadeau zeer waaruit. Dat is eigenlijk
maken
metinvullen.
een kortstondige
60.000 huishoudens. Door snel om
wel naar
de het
anderen
staan af Cinemec. P2
maakt.
Het
is
waar:
ambtenaren
Bij
Akwaak
komen
elke
week
25
à
komen
,,Weenvoeren
eerst meer
die in prijs variëren
tussen
150.000
leen komen
ze niet verder,
maaruur
sa- viel te schakelen naar een andere transruim 4.000
aankondigingen
van deren. ,,Hij is er trots op dat zijn
waarwonen.
de finale,
ook Steeds
Kashia,
stroomstoring.
Rond 09.45
gemeenten
maken
50 man voor vrij zwemmen, lessen zijn geen vastgoedbeheerders.’’
in
deafbeelding
wijk straks op veel ver-gesprekken”,
en 290.000 A2-formaat
euro. Prak: hebben
,,We willen
men wel.
Dusthuis
als er te
een
partij
is die mi- formator kon de tijd van de stroomlaten drukover gaat.”zegt Prak.
de
elektriciteit
uit,blijven
om enkele
het mogelijk
langer
schillende
plekken zichtbaar is.” ,,Mensen
Mochten
de bekerposters
na ze samenbrengt
nuten daarnaen
weer
aan te gaan.
dip worden beperkt.
moeten
wel naar deP8
aneen mix vanken.
rijk en arm. Het is ook willen
ondersteunt,
omzien
Zeven toppers uit urban
de Jumbo-distributiecen- stiptheidsacties zijn dat er hooguit
Vanaf
morgen
zijn de posters
Het idee voor de posters, en
morgen
snel willen
weg zijn,
dan overvanIk
dega
storing
in hetInhoogspanningsderen
in de wijk
omzien.
Als lijkt meOorzaak
mogelijk dat er
in een
Knarrenhof
dat prima.
graag was
met een Een storingELST
sports wervelen in
tra – waaronder
dat
in Elst – wor- 50. Vrijdag rijden de Jumbo-chaufWIJCHEN De Wijchense toebij alle vestigingen
groot Vitesse-billboard dat al
wegen
de supporters
van
112 de initiatiefnemers
uitgevallen transformator
,,Dit komt
maar
we het
gevoel
krijgen dat
zeVak
er alsociale huurwoningen
komen.”van
Erwinkelin gesprek.”in hoog- net is uitzonderlijk.
— Petereen
Prak
strakke choreografie P4
den vrijdag
opnieuw
stiptheidsac- feurs met raamvlaggetjes en worFOTOFOTO XXXXXXX
zichthouders
gaan volgende
keten Primera in Arnhem, Dui- bij de John Frostbrug staat, ont- extra aanplakbiljetten te laten
spanningsstation Kattenberg aan heel sporadisch
voor. Gelukkig
was
ties gehouden,
dinsdag.
den ook de koffiebekers in de DC’s
week uit
op tournee.
ven en Huissen gratis af te halen. stond onlangs in de kroeg, zegt maken. FOTO MARC PLUIM
de Schelmseweg/Deelenseweg in de storing maar
kort”, aldusnet
de als
TenZeven toppers
urban WijchenaArnhem, zegt een TenneT-woord- neT-zegsman.De werknemers voeren actie om- omgeruild voor FNV-bekers. Maanren kunnen
sports wervelen
in dan bij hen langs
dat ze willen dat Jumbo snel met de dagavond verliep bij Jumbo het ulkomen om vragen
strakke choreografie
P4 te stellen of
FOTOFOTO XXXXXXX
FNV afspraken maakt over een
timatum voor een
goede cao.
VIERLINGSBEEK
Inwoners
van
kennis te maken.
goede cao. De actie houdt in dat
Jumbo
liet onlangsVortumweten verde kernen
Vierlingsbeek,
Normaal zien de inwoners de
Steeds meer gemeenten maken het
DIDAM/'S-HEERENBERG
dere omstandigheden, dan kunnen
strikt volgens de arboregels wordt
bijsterd
te zijn
door
het ultimatum.
Sambeek
en
Boxmeer
die kinderen.Inwotoezichthouders op evenekinderen
DrutenMullem,
hanteert
– zoals
veel
getense
Om meer werk op 340. Met het nieuwe beleid, dat
P8 aantal Drutense
mogelijk langer thuis te blijven. Het
ners
van Montferland
gewerkt. Normaal verwerken de
wilde
eerst
afspraken
maken met een 65- ze wel gebruik maken van de regiodeJumbo
buurt
van
spoorlijn
wonen,
menten of bij het winkelen in
dat financiële steun van de gemeenten in
– de
‘120-procent-grens’
vanhet
hetreizen
bestrijden
van kinderarkomend
schooljaar
moet ingaan,
plus
voor
metaantal
kortaxi,
maar tegen
een tarief
zonder
DC-werkers zo’n 100 pallets per
overinbehoud
vanpasje
vaste
banen,
in- Het
TIEL Bouwstudenten van
van het fort. De afgelopen
maten, plaatsten de zestien
onder de verschillende klaphuisuitzettingen
neemt
af.
verwijst
Destion
naar hulpor- met een persoonlijk gesprek; is dat
moeten
de
nachten
van
15
tot
17
het centrum.
Daar door
controleren
meente krijgt om mee te kunvan het wettelijk
sociaal
miniteraken
maken,
wordt verwacht de helft van de
ting
met
de moede
regiotaxi
dit wordt
met Stichting
korting.
vesteringen
en
scholing.
persoon per dag, maar tijdens de
ROC Rivor uit Tiel leggen de maanden waren de timmertreden, bewerkten het hout
hekken die in de wandelzoals
Humanitas
rekeningdat
houden
met
enige
zeganisaties
of iedereen
de auto
goed en de niet voldoende dan wordt eerst
nen doen met sporten, cultuur
mum: eenapril
huishouden
minder
Leergeld
ingeschakeld.
De Het
60.000
‘arme
kinderen’
te bereiken.samen
Eerder
ingrijpen
helpt.
‘We
proberen
ingang
van
volgend
jaar
kwijt.
65-plus
pasje
is
een
veroulaatste hand aan een trap in
mannen in opleiding druk
en maakten de leuningen
route worden opgenomen
Papierenbrigade
Gennep.
doorverwezen naar schuldhulpgeluidsoverlast.
of sommige schoolactiviteiten,
parkeert.
Ook spreken
ze
kan besteden,
heeft recht op
euro die
dat jaarlijks
krijgt
minima ook beWillemsen
leeftVerhoeven,
al twintig jaar van
Alsaanze vanwege
lichamelijke
om- kost,
derde
regeling,Om
het volwassen
pasje kon worde wandelroute rond Fort
bezig om de ‘papieren’ versie voor een veilige beklimming
om te voorkomen dat het vee
Ook Wonen Vierlingsbeek, ac- Maja
verlening”,
aldus Peter
Dan rijdt er een
zogenoemde
de
huurder
eenteroplossing
tetot
zoeken.’
moet fors omhoog. De gemensen aan die zich niet aan
vullingen vanuit
de gemeente.
Op Druten
vanmet
de vervoer
rijksoverheid.
gebruik
te laten
maken
van exstandigheden
alternatief
den aangevraagd
door mensen
verkoop
van spullen
‘die mensen niet
Vuren.
wordt
van de trap met een lengte
in verkeerde weilanden tetief in Vierlingsbeek, Overloon, dedirecteur
Wonen
Vierlingsbeek.
slijptrein langs, die
het spoor weer
BERGDe
ENtrap
DAL
,,Veelgete krap van de nieuwe entree om te
meente streeft naar een verregels houden, bijvoorbeeld
die manier krijgen nu reeds
30 kinwordt
het totaal
aan- inkomen
traatjes, die
wilouder
Druten
drempels
hebben,Overigens
kunnen
ze
bij de
geeen bepaald
dandein
P4 tegen
hebben’.
Destion
steeg dit jaar
in goede conditie nodig
moet brengen.
Na
regio, plaatste
2016 15 mensen Maashees, Holthees, Vortum-Mul- echtBijnodig
Anita
van
Rootselaar
maakt
ingevolg
het talud
van
de
zetten naar de praktijk. Ze
van 6 meter. Ook zetten de
rechtkomt.
voorrondes
Olympic
en
een
van
doorgedubbeling:Regionale
van 80 naar
160 kin- van
bij
het
uitlaten
van
de
hond.
deren
viahet
hun
ouders
een
financital
kinderen
in
gezinnen
dat
onder
verlagen.
Dat
wordt
gepoogd
door
een nieuw
aan- 65 jaar zijn. In Montferland
gaatwoning
het
slijpen kan hetmeente
treinverkeer
een wmo-pasje
uit hun
in de gemeenten lem en Groeningen ziet samen- de trend in de huurachterstand
dijk
en eindigt
bij de ingang
werkelijke
studenten
handtekening
Streek, Groenhorst en het schrijvingen liepen niet zo
vijftien
obstakelsFOTO
deWILLIAM
baasHOOGTEYLING
Zo’n 500 leerlingen
enhun
Boxmeer
schoten
regelzucht.’’
Zo beti- berekenden deEDE
Moves voor scholieren in
deren.
toezichthouders willen de
ëleZevenaar
bijdrage.
de sociaal-minimumgrens
– de regelingen
vragen.
Daarmee
84 personen
die nog
inveel
die beter
re- bekend
en tijdig ingrijpen als de licht, van 1,06 (0,51 %) naar 1,1 ton
ander geluid maken,
maar
dat
is, kunnen ze met omleeft
Boxmeer,
Gennep,
Cuijk,teSint An- Dewerking
studenten
vante de
scholen worden, bijvoorbeeld door ROC deden al dan niet ver- hard”, zegt Iris Kraaijvanger
BERG
EN
DAL
,,Veel
krap
telt
burgemeester
Mark
SlinkP2
vertellen
wat ,,We
ze pro- (0,67%). Het aantal huishoudens
De Stichting
Leergeld
helpt
en
dus
gebruik
zouvan
kunnen
maken
maken.
Van
Elk:
,,We merken
dat
korting
gebruik
blijven
maken
geling
De gemeente
brengt
belangrijkste
middelen:
zegt spoorbeheerder
ProRail
tijdethonis,
Mill
& Sint Hubert
en Wijchenaren
De
afgelopen
twee
jaarzitten.
zijn minder
de campus
in Ede werk- onder een laag net door te plicht mee aan de jaarlijkse van Stichting Sportknoopen eenop
gevolg
van doorgeman van Berg enin
Dal
de aanMaandag
beginnen
ze voor- met betalingsproblemen nam opBernardo van Hal
daarnaastlijk.
ook nog eens vijftig
kin- van
de er
hulpregelingen
de regiotaxi.
Zijn
geen
bijzonhen per briefveel
op de minima
hoogte.
Docent bloemschikken
Wageningen
beren
samen met
de huurder
Grave. Inuit
2014 een
warensoort
dat er nog 19. doen.
mensen
door– ingeschat
huurachterstanden
kruipen.
Het
parcours
was 3 Campus Run. ,,Ook studen- punt Ede, dat het eveneten
zich
gistermiddag
in
het
schoten
regelzucht”.
Zo
betirijtijd van de brandweer. Wetdaar
staan ze
deren, doorHet
bijvoorbeeld
schaamte
nogdeniet
durven aan- daalde in Diepvoorde,
dat het tot een
vordering
komt een nieuw af. Het aantal huisuitzettinslijpen vanhet
hetlidspoor moet
huurachterstand
hun huis uit gezet in de regio,
zo Ook
Druten
ziet zijn populaire
handboek nu ook in
of, voor de doorzetters, 6 ki- ten van de Christelijke Ho- ment voor de vierde keer orzweet.
telt burgemeester
Mark Slinkden
aan verbonden.
wasbleef
de degelijk
pen
jaren
Lent, euro
op het
fort
op te
telijk moet de brandweer in
het stadhuis
in 3,3
13.00
en
20.00
uur.
maatschap
een dat
sportclub,
kloppen
voor
hulpregelingen.
oplossing
zoeken.
DatDebegintZo gen
met
1 a 2het
peraantal
jaar. trouwlocaties
hetvan
geluid
treinen een
normaal gevan
miljoen
inEn
2014Knodsenburg
naar tussen
blijkt uitTrouwen
cijfers vaninWonen
Vier- of
het Engels vertaald. P6
geschool Ede konden zich ganiseerde.
lometer
lang.
De
studenten
moesten
al
man van Berg en Dal de ‘aaneigenaar
vanopeen trouwlocatie
overigens
zelfde
al affors vergroot. Zo
het
eiland
Veur-Lent,
ofandere
gewoonvier
in dagen
een
schilderachtig
kerkje 2,8
kan
Nederland binnen acht minuzijn ze
Het college van B en W gaat meer fiets of een
laptopveroorzaken
voor kinderen
daarnaast
is er
is nog
een
behoorWonenverVierlingsbeek
heeft
sproken
dempen. De
miljoen
in
2016
(1,52%
van de
lingsbeek,
Destion
en Mooiland.
Vooral studenten van Het aanmelden, maar die in- FOTO HERMAN STÖVER
klimmend
en klauterend
rijtijd’ van
de brandweer.
Wetplicht
vooraf
te sluibuitenhuurder
het stadhuis en de
altijd. Maar
als je
nu
de
eigen
achtertuin;
hettournee
kan voortten bij een brand zijn. Slinktussen
09.00
en een contract
werk maken van het minimabe- uit de armste
gezinnen
kopen.
lijke groep
minima
die
wij
als
gegelopen
jaren was
geen enkele
treinen
slijpenteeen
paar In
millimeter
totale
jaarlijkse
huurinkomsten).
Volgens natuurlijk
de woningcorporaties
Veel minima
durven
telijk is bepaald dat de brandTrouwen
in het
stadhuis of in
Lent,
op het fort Knodsenburg
op den aanalverbonden.
Zo was
jaren
hetvan
aantal
trouwlocaties
ten met
de ze
gemeente.
Een
ingeeen veertigtal
an-de de pen
het
eerst zij
hebt
gekust
op
man,
baas
de brandweer
aan manager
allemaal.
Bij de
16.00 uur. -Dinsdag
komen
leid. ,,Verborgen armoede gaat me totaal worden
opspoor
die manier
dus volgens
meente
niet
kennen.’’
op
straat
gezetStadswinkel
na achterstanden.
van het
af waardoor
Ilse
de Bokx,
wonen
bijveiligheids
komt ditvoor
vooral
doordat
eerder
weer in Nederland binnen 8
een schilderachtig
kerkje
kan
het eiland
Veur-Lent,
of gewoondere
in trouwlocaties
eigenaar van een trouwlocatie ver- overigens
zelf
al reageert
fors vergroot.
uit schaamte
aan
deniet
Waalkade
of huurder
in Stadspark
wikkelde
procedure,
ontdekte
check
hoort
dan ook
dat de
ge- gesprek
in Berg en
Dal,
op deZo
Kerkeveld,
woensdag
aan het hart’’, zegt wethouder Sjef tachtig Drutense
kinderen
Verder Destion
wordt het
gemakkelijker
Ook landelijk
is de huurachter-geregeld, zoals
ProRail de
vorm vanonderde spoorstaven
dat
woningen
verhuurt
in naar
contact opnemen
met de
een
niet
minuten bij een brand moet
natuurlijk
altijd.ofIs
Maar
als je nu
de eigen
achtertuin;
het kan
voortplicht vooraf
een contracthiste slui- was
buiten
het stadhuis
en de
Staddijk?
Trouwen
kan
daar
nu kwijtgescholden
Schellekens.
heeft
restaurants,
cafés, bijzondere
meente
vooraf
bekijkt
volbrand
woensdag
in restaurant
endie
het aantal
huisuitzettinhersteld.
de gemeenten
Bergen,
Gennep
en naarerHomberg,
en nauwer
samenwerken
donderdag Nijmegenstand
van Elk. ,,We willen ervan af dat steund, bijwordt
wie thuis
de portemon- te kloppen
ommet
belastingen
voor
zijn. Slinkman, baas van de
voor het eerst hebt
gekust op dan
allemaal. Bij de veiligheids- ten met de gemeente. Een inge- Stadswinkel al een veertigtal anvoldoende
wordt
ook. En op
andere
plekken.
regel
nuaan
geschrapt.
Als het
torische
ruimte
ismet
voor
gasten
bij en
De Put. De brandweer was er
genbruidsvoor het derde
jaar locaties,
op een rij kapellen, het
Mook:
,,Dedoende
samenwerking
dede
hulporganisaties
enveel
gemeenten.
naar
Woezik
vrijdag
naar
kinderen noodgedwongen niet nee leeg is. Er blijven vervolgens ribbeltjes
te krijgen
en wordt
het mogelijk
brandweer in Berg en Dal, rede Waalkade of in Stadspark
check hoort dan ook dat de ge- wikkelde procedure, ontdekte dere trouwlocaties geregeld, zoals
KESTEREN/RHENEN Breng
hulpregelingen
paar en de beheerder/eigenaar
van
Goffertstadion,
de Stevenskerk en
het
huwelijk.
Dekunnen
huwelijk-aanvrana vijftien minuten. Dat is
gedaald,
meldt
corporatiekoepel
achter wil
die dat
na een
maand
gemeente
is
verbeterd.
We
Dat voorkomt escalatie.
naar
hetdoorverwezen
centrum.
mee kunnen doen aan activiteiten,
De gemeente
aantal
op- of twee
om bijzondere
bijstand
tot een
jaar
Staddijk?
Trouwen
kan daar nu
ageert op de brand woensdag
meente
vooraf bekijkt of er vol- Schellekens. Nijmegen heeft die restaurants, cafés, bijzondere hishet spoor tussen Kesteren via
In 2016zelfs
werden
landelijk in
waarna,
be- van Elk,
problemen
signaleren
enuiterlijk zes een plek of gebouw hetAedes.
Tijdig
ingrijpen
en betere
sa-aannu
eens zijn
de pannenkoekenboot
in de
gers tijdig
moeten
hiervoor
zeven minuten overschrijding.
Rob
Jaspers
omdat thuis het geld op is’’
schroevenweer
naarverdwijnen
in totaal 160
Dru- is de
terug
te vragen.
– Sjef
wethouder
ook. En op veel andere
plekken. doende ruimte is voor de gasten bij regel nu geschrapt. Als het bruids- torische locaties, kapellen, het
in restaurant De Put. De
schuldhulpverlening
Rhenen naar Amersfoort
4.800
gevallen
een Maar
huurder
uit
doeling, de treinen stiller over de
ineen slaan
menwerking
lijkt succesvol. Mooi- de handenweken
kan
worden,
Waal.
Schellekens
consta- van Goffertstadion,
vooromdehuisuithuwelijksdatum dat ‘hier’
De komende dagen wordt een
Nijmegen
brandweer was er na 15 minuhetgetrouwd
huwelijk. De
huwelijk-aanvrapaar en de
beheerder/eigenaar
de Stevenskerk en
terug. Dat is wat Tim Sekac wil
–Peter Verhoeven,
directeur
rails rijden.
land, de grootste corporatie van de zetting te voorkomen.’’
Daarnaast
huis geplaatst tegen 5.550
in 2015. eigen vriendan is dat
numoeten
voldoende.
binnen
voldoende
gegevens
overleggen.
analyse
gemaakt van de geten. Dat is 7 minuten overRob
Jaspers
gers
hiervoor uiterlijk teerde
zes een
plek ofhaar
gebouw het eens zijn zelfs
de pannenkoekenboot
in de
bereiken via een online-petiDe gemeente
had de
in de
afgelo- denkring
al datgetrouwd
sommige kan
bruidsEen half jaar geleden riep het
beurtenissen.
Volgens SlinkKoppels kunnen op elke locatie in
schrijding. De komende dagen
weken voor
huwelijksdatum
dat ‘hier’
worden, Waal.
Maar Schellekens
constatie, die hij woensdag is begonNijmegen
paren dan
tochisvooral
zoek zijn naar
man geen
reden
toteigen
zorg. ,,De
Nijmegen trouwen die ze willen. PvdA-raadslid Giselle Schellekens
wordt een analyse
voldoende gegevens overleggen.
dat nuop
voldoende.
teerde
binnen
haar
vrien-de aanbesteding
WAGENINGEN De uitbreigemeente
heeft
risico’sgemaakt
veroorloven. Het is eigennen. 76 keer is getekend, maar
unieke
locatie:had
‘hun
op dekunnen
vele bureaucrabrandweer
is ersommige
niet altijdbruidsbinDe gemeente staat dat voortaan de gemeente
van
de
gebeurtenissen.
VolKoppels
op elke locatie in
Een half jaar geleden riep die
het ene De
gemeente
in eigen
de afgelo- denkring
al dat
ding van de golfbaan van de
uitgezet. Dan kom je niet automa- lijk van de zotte, maar als het niet
van Neder-Betuwe hoeft het
plekje’.
die trouwen
een
nen acht
ook
toe, als de plek maar veilig is. Zo is tische regels
Slinkman
geenkan,
reden
tot we verder met
Nijmegen
trouwenopdie
ze willen. PvdA-raadslid Giselle Schellekens
paren
toch minuten.
vooral
op Kan
zoek
zijn
Wageningse Golfclub is voortisch
uit bij
denaar
goedkoopstegens
aanneanders
gaan
niet.
Het isdevoldoende
Voor trouwen op een eigen gehinderenstaat
te schrapniet.
Deunieke
rijtijd is
zes minuten,
een trouwpartij op het Keizer Ka- unieke locatie
zorg. ,,De brandweer is er niet
De gemeente
dat voortaan
gemeente op de vele bureaucradie
ene
locatie:
‘hun
eigen
alsnog van de baan. De rechtmer”,
zegt
Van
Rijnsbergen.
onze natuurgrasvelden.”
Het is niet de enige spoorpekozen locatie geldt een toeslag van
weten,
dat
elk is. als
de meldkamer heeft een mirelplein uitgesloten vanwege het pen. Zij liet
altijd binnen 8 minuten. Kan
toe,toen
als dealplek
maar
veilig
Zo is bruidspaar
tische regels dieen
trouwen op een
plekje’.
bank in Arnhem heeft het beBij GVV hadden ze gehoopt op
In Beesd stemde 85 procent van
titie die de 18-jarige AmsterHet
is voldoende
137 euro
buiten
het dagtarief van
op elke
plek
drukke verkeer, meldt de woord- toekomstig
nuut
De brandweerman
ook niet. De rijtijd is 6 minueenechtpaar
trouwpartij
op het
Keizer Ka- unieke locatie hinderen te schrapVoornodig.
trouwen
op een eigen gezwaar van de Stichting Bedamse student heeft opgeEerst was er de afspraak dat de een garantiestelling van de ge- de leden voor kunstgras. ,,We hebDanny
van den Broek
een
ten, de meldkamer heeft 1 miuitgesloten vanwege
het pen. Zijvan
liet toen
al weten, dat een
elk als
kozen
geldt een
huwelijksambtenaar.
zijn droomhuwelijk
zou eigenaar
voerder van de gemeente. Overste- in de stadrelplein
heeftlocatie
dan precies
ééntoeslag
minuutvan
bruidspaar
enDat van de
bomen dat
moet worden
gekapt”,steld:
teren
vielen
volgens
de wethouder
houd Cultuurlandschap De
meente.
,,Dat
maakt
lenen
een
ben
een
mandaat
gekregen
tot
een
er
staan
acht
voorstellen
clubs
25
procent
aanschaf
Geldermalsen
nuut nodig. De brandweerman
drukke sluiten.
verkeer, meldt de woordtoekomstig
echtpaar op elke plek
137
het dagtarief
schommelt, afhankelijk van tijdken is hier niet veilig te regelen moeten kunnen
omeuro
naarbuiten
de kazerne
te rijdenvan
plek of
gebouw
wethouder
Han zegt
ter Maat. vooraf.de
Datkomst
gold ook
Wageningen
Dorskamp en Vereniging
stuk goedkoper”,
van bepaaldezegt
financiële
hoogte”,
of voor
terugkeer
zelf moesten
betalen, ineen
november
eigenaar
heeft dan precies één minuut
voerder
van
deal,
gemeente.
huwelijksambtenaar.
Datzegt Willem
stip en
dag, tussen van
312,50 een
en 1.301
In principe
kon
dat
maar deOverste- in de stad zijn droomhuwelijk zou
voor een gezelschap.
en om
te kleden.” P6
Een Kroeze.
onderzoeksbureau
,,De
conclusie
Mooi Wageningen in een boKessel, invan
het tijdbestuur coördinator
Max
,,We gaan bekeekvanCampus.
spoorlijnen
door
het helevan het
over afhankelijk
Bij voetbalclub
Rhelico willen ze werd het bedrag uitgesmeerd
het eens
om naar de voorzitter
kazerne te rijden
hiervele
niet
veilig te regelen
moetenzijn
kunnen
sluiten.
schommelt,
hadisdaar
voorwaareuro (op
zon-of
en feestdagen).
Maar trouwen in het Rivierpark gemeenteken
plek
gebouw
de mogelijkheden
van parkeren di-land.
onderzoek
was datHerman
er een plaats gedemprocedure toegewezen.
van de
accommodatie.
,,GVV
een
voor gecertificeerd
rubbergranuWethouder
een periode van 12 jaar,stip
maar
ja- tussen
een
paar
Dinsdag
en is
om
te kleden.”
P2
voor een gezelschap.
In principe
kon
dat weken
al, maarrespijt.
de
enin
dag,
312,50
en 1.301
rect naast
destrenge
dierentuin.
vondenvan
moest
worden zo dicht
Dat betekent dat de vergunzijn legde wethouder
kleine
club met 300 leden. We laat, dat voldoet
aan
nor-Hier wasGerritsen
Neder-Betuwe
Niko
liggen
de aanbiedingen
vooreens
een nuari
Maar trouwen in het Rivierpark gemeente had
daar vele
voorwaar- het
euro (op
zon- en
feestdagen).
parkeerdek
in beeld,
mogelijkhij
bijzal
deniet
dierentuin”,
terrein
ontwikkelaar
aanEeneen
ning om de vijf extra holes aan
Winkel
geenvan
grote
financiële Klok
men.
gedeelte
financieren
we maar datis duidelijk:
onder- aldus
de oude
afspraak weer kunnen ons
alternatief op tafel. Binnen een WiendelsArnold
veel te nog
duur,
aldus
Ter Maat.
datspoorveris dit terrein.”
de zuidzijde van de Lawicksezelf,
Allee
te leggen op landgoed De
maarwerd
er moeten
wel
watTer Maat.tekenen.
,,Als,,En
je de
de clubs 113.000 euro in
week moeten beslissen, dat vinden op tafel datWageningen
Het veld worden
tussen de
parkeerplaatsbinding
Het
aantal bomen
dat
ruimte komt voor 1.400 auto’s.
De genomen
Dorskamp nu is vernietigd.
hobbels
voordat
terugbrengt,
heeft
datsneuvelt
ze in Rumpt te gortig. ,,Morgen be- één keer moeten betalen.
naast Ouwehands
en de Erebe-ruimtelijk
voor de gezien
pandaparkeerplaats
automobilisten gaan per bus
Dit wil overigens niet zeggen
komst
van een pandaparkeerwenaar
de handtekeningen
zetten.”
heel ingrij- ligt nu
RhelicoDe
is fel
tegenstander
van
slist de ledenvergadering eerst
graafplaats
kreegzeeengeen
veto van hetpende
op 52
stuks. 99
bomen
die moesten
Ouwehands
Dierenpark. De Bij
par-MVV’58
dat de uitbreiding nu zeker
plaats inmaar
Wageningen
is een
staphet
kennen
gevolgen
voor
Kesteren.
is verbolover kunstgras”, zegt Leo van rubbergranulaat,
Als
niet anders
Utrechts
Landschap.
Ook locatiesEn als
wijken
de komst
van bedrijals de ,,De
verleden tijd is. Voorstanders
dichterbij
gekomen.
Het college keerplaats wordt gebruikt twijfels.
vereniging
is financije hetvoor
financieel
bekijkt,
gen over het
prijskaartje
dat de geRijnsbergen.
kan, gaan
we
bij dezegt
A12 bij
Veenendaal
venterrein
Nudeparkoplos2 zijn nu niet
twee parkeerterreinen
bij Ouwevan de uitbreiding tot veertien
van alternatieve
burgemeesterkorrels
en wethouders
eel gezond”,
voorzitter
Ronen in Kes-is het
geen realistische
De voorzitter van Rhelico kan de meente aan
volonze
zijn. Naar verwachting
is
holes kunnen nog naar de
heeft
voornemen
om deverder
eerder hands
Wammes.
,,We hebben leningcersing.meegeteld.
Als je dan toch iets extra’s
eenhet
duurdere
variant
gemeente Geldermalsen moeilijk hangt. Wie
met
Mooi
Wageningen
noemt dit
Raad van State stappen.
afgegeven
te handha- dat zo’n 80 dagen per jaar. tificaten uitgezet. 50.000 euro is al
wil, heb
ik liever
een busbaan.
de vollevergunning
mep over de
volgen. ,,Vandaag is het linksom, wil, betaalt
natuurgrasvelden
nog
slechter dan het vorige.
Naar aanleiding van de bezwaDe plannen voor de grotere
binnen. Op 12 juni start de aanleg.
Datplan
is veel
flexibeler.”
,,We beschikken niet
morgen rechtsom en overmorgen meerprijs.ven.
,,Toen werd nog gezegd dat het terren tegen
de(GVV)
in augustus verleende
golfbaan lopen al enkele jaren.
(onder
moest
plaats
eigen portemonnee.
Dewie– Mooi
Binnen 35Er
dagen
ligt dateen
veld er.”
gaan we weer plankgas achteruit.” over onzeBezwaarmakers
Willem van
Kessel
rein na 10 jaar terug moest komen
De tegenstanders menen dat
Wageningen en omwonenden) en vergunning, oordeelde de gein oude staat. Nu niet meer”, zegt
het bos en het veld achter het
de aanvrager (ontwikkelaar Klok) meentelijke bezwarencommissie zo dicht mogelijk bij
sportpark van belang zijn als
krijgen twee weken de tijd om een dat het besluit niet goed was on- de dierentuin komen. voorzitter Patrick Jansen. ,,We bestuderen dit plan grondig. Ik sluit
recreatiegebied. Een golfbaan
reactie te geven. Op 25 april komen derbouwd. ,,Daarom hebben we
Dat is dit terrein
zeker niet uit dat we naar de rechzou het bos en veld aantasten.
B en W met een definitief besluit. alle alternatieven onderzocht en
ter stappen.”
Het is de bedoeling dat op een nog eens gekeken naar het aantal – Wethouder Han ter Maat
Arnhem

Wel of niet
fietsen?

Op de fiets door het stadscentrum van
Doetinchem. Het mag sinds een tijdje bij wijze van
proef. Maar is het nou een goed idee of niet?

Blij met de
blijverslening

FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

De Boldershofkapel in Druten staat leeg. Eigenaar Marri Hendriks
zoekt een nieuwe huurder voor zijn kerkgebouw. Vindt hij geen
huurder voor het monumentale pand, dan wordt het verkocht.

Woonwijk voor ouderen, gebaseerd op wederzijdse hulp

Plan voor ‘Knarrenhof’ voor
50-plussers in Doetinchem
Kunst en belasting
Een groep Doetinchemmers wil
in de stad een Knarrenhof bouwen. Dit is een nieuw woonconcept voor 50-plussers. Kern van
het idee is dat de bewoners elkaar zo veel mogelijk helpen.
Menno Pols
Doetinchem

Het concept is bedacht door Peter
Prak uit het Groningse Noordlaren. Hij heeft 25 jaar ervaring met
het ontwikkelen van woonwijken
en woningbouwprojecten.
,,Een Knarrenhof is een klein wijkje
waar 50-plussers gezamenlijk wonen”, zegt Prak. ,,Ouderen moeten
van de overheid langer zelfstandig
wonen. Daarbij moeten ze voor
hulp een beroep doen op mantel-

De Batouwe belt om hulp

Rijk van Nijmegen

Vereerd,
Blij metverguisd:
de blijverslening
Blij met de
blijversleningVereerd,
Joris Ivensverguisd:
Joris Ivens

Blij met de blijverslening

Altijd op reis met
Formule 1-circus

Wereldberoemd als
filmmaker en een
controversiële kosmopoliet.
De Nijmegenaar Joris Ivens
staat opnieuw volop in de
belangstelling

Alexanderbrug moet in
Hopen dat jouw speelvoorstel het haalt
noorden aansluiten op A12

Stroomstoring door dip
in hoogspanningsnet

Blij met de
blijverslening

Blij met de
blijvers-lening

Gemeente
naar financiële
Weer streeft
stiptheidsacties
in steun voor 160 gezinnen

Jumbo distributiecentra

Rivierenland
Vallei

Jan Hanhart weet het zeker:
door zijn idee verdwijnen files
Een industrieterrein
voor een habbekrats

‘Mister Gelderhorst’ stapt
op de fiets naar Rome

Toezicht gaat
Podiumervaring?
toerneeblijkt succesvol
Eerder
contact opnemen metop
huurder
Niet nodig
in Wijchen
Podiumervaring?
Niet nodig

Slijptrein
Druten wil
veelpasje
meer
aan het
65-plusMinder
niet
huisuitzettingen
werkmeer voor regiotaxi
‘arme kinderen’
helpen
door
woningcorporatie
Studenten ROC Rivor maken trap bij fort
Trouwen kan nu ook op
Klauterend over de campus in Ede
Trouwen
kan nu ook op
Waalkade
of Staddijk
Waalkade of Staddijk
Rhelico wil paar weken
respijt voor
kunstgras
Pandaparkeerplaats
komt een stap dichterbij
Nijmegen schrapt regels voor huwelijken op 'droomlocatie'

Olympische selectie
op schooldag

‘Aanrijtijd van
Klaver 5, een bijzondere
brandweer
winkelvoor
in hartje
Tiel
Nijmegen schrapt regels
huwelijken
op ‘droomlocatie’
is te krap’

‘Aanrijtijd van
brandweer

Jan van der Kamp zegt het is te krap’
graag met bloemstukken

Voetbalclub in Rumpt vindt dat aanbesting duur uitpakt

Neder-Betuwe
wil spoorlijn
niet terug
Wageningen neemt over twee weken een definitief besluit

Voor 18 april moeten de aanbestedingen voor
vier kunstgrasvelden bij vv Beesd, GVV, MVV’58
en Rhelico rond zijn. Niet iedereen geeft vol gas.

Wageningen stemt voorlopig in met de
aanleg van parkeerplaatsen langs de Lawickse
Allee. Tegenstanders willen naar de rechter.

Rechter tegen
uitbreiding
van golfbaan

Extra veel sport en extra veel weekend
■

maandag 18 juli 2016

■

dg.nl

■

e-mail: redactie.sport@gelderlander.nl

Sport

Vitesse op
spitsenjacht
Regiosport

ORANJE-DAG
IN DE BERGEN

magazine

zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016

de Gelderlander

Pak aan!
Het badpak
maakt z’n
comeback

Dumoulin
valt aan

Poels meesterlijk voor
zijn kopman Froome

Mollema blijft stevig
op tweede plek

FOTO’S AFP, ANP, COR VOS, BELGA

Elke dag bij uw krant de Gelderlander Sport.
Met niet alleen de landelijke en internationale
sportgebeurtenissen, maar ook die van de
vereniging bij u om de hoek. Behalve veel
sportnieuws krijgt u ook veel leesplezier door
de uitgebreide reportages en interviews met
grote namen uit de sportwereld of juist die uit
uw regio.

dg.nl
De site en apps hebben een moderne lay out en
passen goed bij de looks van de krant. De focus
ligt op nieuws uit binnen- en buitenland, op het
laatste nieuws uit uw regio, op topsport en we
vertellen wat er gebeurt in de wereld van de
showbizz. Via pushberichten blijft u realtime op
de hoogte van het belangrijkste nieuws.

Elk weekend bij uw krant: &Magazine.
Een dikke bijlage met alles wat het leven leuk
maakt. Zoals reizen, muziek, film, boeken, mode
en interieur. &Magazine vult uw hele weekend
met boeiende reportages en interviews.

Ontdek de Gelderlander Digitaal
Uw de Gelderlander is meer dan alleen de krant. Maak kennis met dg.nl
Op de nieuwssite van de Gelderlander kunt u natuurlijk altijd het laatste nieuws lezen. Maar u vindt er ook
actuele fotoreportages en live updates van sportwedstrijden. En met de gratis de Gelderlander Nieuws App
kunt u dit ook heel makkelijk volgen op uw smartphone of tablet.

De digitale versie van uw krant
Als abonnee van de Gelderlander heeft u gratis toegang tot de digitale krant. Van alle edities kunt u een
digitale versie lezen. Van maandag tot en met vrijdag vanaf 6 uur ’s morgens en zaterdag vanaf 7 uur
’s morgens staat de nieuwe digitale krant voor u klaar voor gebruik op pc/mac, tablet en smartphone.

De digitale krant is te vinden op krant.gelderlander.nl
Wilt u uw digitale krant lezen op tablet of smartphone? Maak dan gebruik van de gratis
de Gelderlander Krant App. Deze is te downloaden in de App Store of via Google Play.
Gedownloade kranten kunt u bovendien op een later moment offline lezen.

Onderdeel van

Aanmelden voor nog meer nieuws, gratis bij uw abonnement
Digitaal lezen: toegang tot digitale krant en Topics
Met een abonnement heeft u de mogelijkheid de hele week de krant ook digitaal te lezen.
Dit kan met uw computer (PC of Mac), uw tablet (iPad, Android en Windows 8)
en uw smartphone (iPhone en Android).
Met een Persgroep profiel kunt u eenvoudig inloggen op de websites en apps van alle
krantmerken van de Persgroep. AD, Trouw, Volkskrant, Het Parool, Brabants Dagblad,
Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, BN DeStem en PZC.
Met slechts één gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord kunt u op alle
websites en apps van de Persgroep inloggen.
Er zijn 2 opties:
1. U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten en u dient deze opnieuw te gebruiken.
Een profiel bestaat uit een emailadres en een door u zelf al eerder aangemaakt wachtwoord.
2. Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend.

1. U
 heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten: u dient
deze opnieuw te gebruiken.
Stap 1: U
 kunt met uw emailadres inloggen via dg.nl/inloggen. Weet u uw
wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via
dg.nl/wachtwoordvergeten.
Stap 2: Let op: de link die u via email ontvangt in uw emailbox dient binnen een
uur geactiveerd te worden. U kunt direct zelf een nieuw wachtwoord
instellen en bevestigen.
Stap 3: N
 adat u bent ingelogd, kunt u direct de digitale krant lezen en
heeft u direct toegang tot Topics of download de DG-app. Het kan
voorkomen dat u uw abonnement eerst nog eenmalig moet koppelen
via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw abonneenummer.
Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt ook bij iedere
afschrijving vermeld.
2. Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend.
Stap 1: U
 kunt zelf eenmalig een profiel aanmaken via dg.nl/registreren door uw
emailadres en zelf te kiezen wachtwoord in te vullen.
Stap 2: U ontvangt een email om uw profiel te activeren, klik op de link in deze
email.
Stap 3: V
 oordat u digitaal kunt gaan lezen, dient u uw abonnement eenmalig
te koppelen via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw
abonneenummer. Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt
ook bij iedere afschrijving vermeld.
Stap 4: U kunt nu inloggen via dg.nl/inloggen in combinatie met het door
u aangemaakte wachtwoord. Indien u deze niet meer weet, kunt u
via dg.nl/wachtwoordvergeten een nieuw wachtwoord aanvragen.
Nu kunt u de digitale krant lezen via dg.nl/krant, de dG-app downloaden
en u heeft direct toegang tot Topics.

De Gelderlander wenst u veel plezier met het digitale nieuws!
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Wat blijft is



de emotie...
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OPHEFFINGSUITVERKOOP





UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES
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Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in De Gelderlander





LOOKOUT



Aan het rijtje Eiffeltoren, Fernsehturm en London Eye is een
Nederlands uitkijk-icoon toegevoegd: A’DAM LOOKOUT.
Hoogtepunten:
• Sensationeel 360° uitzicht over Amsterdam en omgeving
• Interactieve tentoonstelling op grote hoogte
• Kofﬁe, ontbijt, lunch, diner of cocktails in panorama
bar-restaurant-club Madam of ronddraaiend restaurant
Moon

Van 15,- voor 11,25

GA NAAR AD.NL/VOORJAARSUITJES

25%

korting

OP ZOEK NAAR DE
ZWARTE STERN
IN DE OOIJPOLDER

VOGELS SPOTTEN
MET BOSWACHTER
THIJMEN VAN HEERDE
Boswachter Thijmen van Heerde van
Staatsbosbeheer neemt u mee de natuur in,
om er onder andere de broedende zwarte
stern te spotten. Een bijzondere actie van
DGclub.
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Vrijdag 1 juli & zaterdag 2 juli – 10.00-18.00 uur

Aalsdijk 4, Buren – www.veldzicht.nl
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Alleen AutoTrack checkt
alle 170.000 auto’s
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GA SNEL NAAR
DG.NL/ZOMERUITJES




���� ���������� ������

 � � � �� ��� � � �����
����������� ��� ����





U ontvangt een premium ticket: korte wachtrij en
een gift + digitale foto cadeau!
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*prijzen zijn excl. transactiekosten
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Van de aanschaf van een auto word je vrolijk. Daarom steekt AutoTrack extra veel tijd in het checken
van alle auto’s die bij ons op de site komen. Als enige site controleren we elke auto op meer dan 10
punten. Het is wel even een kluif, maar dat geeft een goed gevoel. Wel zo prettig, toch?

    

   

BELEEF DE
KLOMPENWAARD
MET GERRIT JANSEN

SAMEN MET
GERRIT JANSEN NAAR
DE KLOMPENWAARD
Speciaal voor DGclub heeft De Gelderlanderbioloog Gerrit Jansen nieuwe vaartochten
georganiseerd. De auteur van de natuurrubriek
in De Gelderlander bezoekt ditmaal de Klompenwaard. Vanaf de aanlegsteiger bij Doornenburg
vaart u met boot De Schenckenschans over het
Pannerdens kanaal. De schipper legt de boot
tegen de aanlegsteiger bij de Klompenwaard
en samen met Gerrit Jansen maakt u een mooie
wandeling door dit natuurgebied.

Het arrangement begint met een ontvangst
met kofﬁe en thee in het kantoor van
Staatsbosbeheer, onderaan de Ooijse Bandijk.
Van daaruit voert de wandeling naar de Oude
Waal, waar momenteel ruim dertig zwarte
stern paren op hun nesten zitten. Deze zijn
gemaakt op broedvlotjes die vrijwilligers van
Staatsbosbeheer er een paar weken terug
hebben neergelegd.

TARIEF, LOCATIE EN DATUM
Gemeentesteiger Sterreschans, Doornenburg
Datum: vrijdag 8 juli
Tijd:
09:30 – 12:45 en 12:45 – 16:00
Prijs:
€ 19,95

TARIEF, LOCATIE EN DATUM
Prijs:
Datum:
Tijd:

€ 12,95
donderdag 14 juli
10:30 – 13:30

INCLUSIEF

INCL.
WANDELING
& KOFFIE OF
THEE

• Ontvangst met kofﬁe / thee
• Presentatie door Thijmen van Heerde
van Staatsbosbeheer
• Wandeling met boswachter Thijmen
van Heerde
• Op zoek naar de zwarte stern!

INCL.
BOOTTOCHT
& WANDELING

BESTEL UW KAARTEN VIA DG.NL/CLUB

AANMELDEN VIA DG.NL/CLUB

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Lekker op pad met dG Club. In uw eigen regio of daarbuiten. Zo zit u de ene dag vooraan bij een geweldig
concert en loopt u de andere dag rond in een bijzonder museum. Met dG Club vindt u steeds nieuwe
voordeeltjes en winacties voor unieke activiteiten en leuke evenementen.
Reserveer uw kaartjes op dg.nl/club

Korting in de Gelderlander Webwinkel

Neem eens een kijkje in de Gelderlander Webwinkel. Met boeken, dvd’s en tickets die helemaal zijn
afgestemd op u als abonnee. Uiteraard kunt u hierbij regelmatig rekenen op leuke abonneekortingen.

Geef twee weken
de Gelderlander
cadeau
Op zoek naar een leuk cadeau?
Ga naar dg.nl/verzilver en
geef iemand twee weken lang
de Gelderlander cadeau.

Geef
2 weken
u!
a
e
d
a
c
D
A
au?
leuk cade

aar een
Op zoek n
Ga naar
eau
ekencad
w
2
l/
.n
d
a

Uw voordelen
op een rij:
• Uw vertrouwde krant digitaal
• Altijd en overal beschikbaar
• Toegang tot alle regio-edities
• Ook tijdens de vakantie op
de hoogte van al het nieuws
• U hoeft zich slechts
eenmalig aan te melden
• Topics: alles uit de 13 beste
kranten in één overzicht

De digitale
extra’s

Als abonnee van de Gelderlander krijgt u
meer krant. Zo kunt u elke dag de digitale
versie van de krant lezen via uw computer.
Of lees de Gelderlander op uw tablet en
smartphone met de gratis app. Bovendien
houden we u op de hoogte van het laatste
nieuws met onze redactionele nieuwsbrieven.

Bij meer krant hoort ook
meer service
24 uur per dag en 7 dagen in de week online service

Via onze site dg.nl/service kunt u zelf uw abonnement aanpassen of bijvoorbeeld een adreswijziging
doorgeven en uw betalingen bekijken. Verder kunt u ook de bezorging van uw krant tijdens uw vakantie
stopzetten of de krant tijdelijk op een ander adres laten bezorgen.

Contact

Bezorging

Klantenservice
Postbus 90
5680 AB Best
Online:
dg.nl/service
Telefoon:
088 - 013 99 50
Openingstijden:	maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.00 uur

Online:

 g.nl/geenkrant 			
d
(24 uur per dag online
bezorgmelding doorgeven)
Telefoon:
088 056 15 50
Openingstijden:	maandag t/m vrijdag
07.00 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 13.00

Ga nu naar dg.nl/service
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om
Welkom
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ruw materiaal aan
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2. Alles komt s
op de redactie

2. Alles komt sa
op de redactie

Zo wordt uw de Gelderlander gemaakt

amensamen
komt
dactie

Van onze journalisten, correspondenten, fotografen en persbureaus ontvangen we basismateriaal.
Al het nieuws brengen we vervolgens samen op de redactie.
3. We bepalen
3. We bepalen
de zwaartepunten
de zwaartepunten
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09.00 uur De redactie
7. Als alles
isklaar
wordt
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