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Van kale groenstrook
naar bloemen en fruit
“Ho ho , wacht
even!” klinkt een
luide mannenstem
als Reina Kuiper de
buurtbijeenkomst wil
afsluiten. “Je vergeet je
zelf!”
Door Wout Schotsman

BENNEKOM - Het is een
prachtig voorbeeld van hoe
buren hier met elkaar omgaan. Met z’n allen hebben
ze gewerkt aan het prachtige
‘park’ voor hun huizen en
nu wordt ook de initiatiefneemster bedankt: “omdat
ze ons allemaal heeft meegesleept!”
Als je een paar weken geleden vanaf de Commandeursweg de Jonker Sloetlaan opging, zag je aan de
rechterkant, na het eerste
blok rijtjeshuizen, een grasveldje. Niks mis mee, mooi
groen, niet echt spannend.
Het is openbaar groen. De
gemeente moet de laatste jaren steeds meer op de centjes letten en kiest dus voor
eenvoud, met weinig onderhoudskosten.
Reina Kuiper is het type
buurvrouw met vrolijke
ideeën. Ze weet acht huishoudens te verenigen in
een tuingroep, die vanaf
december 2012 bezig gaat

Joop Denekamp mag het bankje onthullen en ziet tot zijn
Foto: Johan Mulder
verbazing daar zijn eigen naam op staan.

met ideeën om van dat saaie
grasveldje iets mooi te maken. Ze denken aan een gemeenschappelijke voortuin.
Met kronkelende paadjes,
fruitbomen, bessenstruiken,
veel bloemen en kruiden,
een bankje rond een boom
en een zandbankje voor de
allerkleinste
buurtbewoners.
Met elkaar hebben ze best
veel deskundigheid in huis.
En enthousiasme vooral! De
tuingroep krijgt ondersteuning van de gemeente, via
wijkcoördinator Joop Denekamp, en van de Stichting
Idee in Uitvoering, die een
bijdrage van 1700 euro toezegt. Met eigen bijdragen
van de bewoners, het vinden van sponsoring en het
bieden van zelfwerkzaamheid krijgen ze de begroting

rond.
Op 22 februari is het zover.
Er was al wekenlang hard
gewerkt. Het is al goed te
zien hoe het allemaal moet
worden. Wethouder Breunis van de Weerd komt
om de eerste fruitboom te
planten, geholpen door de
kinderen. Daarna mogen
de kinderen de andere zes
planten, geholpen door ouders. Joop Denekamp mag
het bankje onthullen en ziet
tot zijn verbazing daar zijn
eigen naam op staan. Weer
een afscheidscadeautje. Het
is een buurtfeest, compleet
met eigen gebak: de Jonker
Sloetjes! Mooi zo’n eigen
park. Mooier nog: buren
die eensgezind en vrolijk
samenwerken om hun eigen omgeving nog leuker te
maken.
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Lijst om 1 miljoen te bezuinigen
WAGENINGEN - De gemeente Wageningen moet
de komende jaren naar verwachting ruim 1 miljoen
euro extra bezuinigen. Het
college van burgemeester
en wethouders heeft de gemeenteraad een lijst met
bezuinigingsmogelijkheden
aangeboden. Hier had de
gemeenteraad om verzocht.
De raadsfracties kunnen dit
overzicht gebruiken bij de
coalitiebesprekingen. Het
college biedt hen daarmee
handvatten om de vooralsnog laatste noodzakelijke
bezuinigingen te realiseren.
Vier jaar geleden is een dergelijke lijst ook opgesteld en

dat bleek een goede leidraad
bij de onderhandelingen
voor een nieuw college.
Het overzicht zegt niet waarop werkelijk bezuinigd gaat
worden. Het geeft slechts
aan waar de mogelijkheden
zitten. De lijst geeft aan dat
er op diverse terreinen mogelijkheden liggen. Het totale bedrag aan mogelijke
bezuinigingen is 11 miljoen
euro. Van alle bezuinigingen is ook het mogelijke
maatschappelijke effect geschetst.
Het college van B&W benadrukt dat deze lijst is opgesteld ongeacht de politieke

kleur van dit college en benadrukt via deze lijst geen
uitspraak te doen over de
wenselijkheid of onwenselijkheid van de opgenomen
opties. Bij het opstellen van
de lijst heeft de gemeentelijke organisatie gekeken naar
de taken die de gemeente
uitvoert die niet wettelijk
verplicht zijn. Daarnaast is
de lat gehouden naast taken
die wettelijk wel verplicht
zijn, maar die de gemeente
Wageningen op een hoger
niveau of duurder uitvoert
dan strikt nodig. De gemeente heeft de afgelopen
vier jaar in totaal al 10 miljoen bezuinigd.

Kledingbank en de Speelgoedbank
zoeken bedrijfsruimte
WAGENINGEN - De Kledingbank en de Speelgoedbank moeten met ingang
van 1 januari 2015 de gebouwen van de VBC (Verenigde
Bedrijvencentra, voorheen
Compotex) verlaten. Wethouder Lex Hoefsloot: “Het
zou mooi zijn als de gemeente samen met de ondernemers actief zoeken naar een
goed alternatief voor deze
organisaties, zodat zij hun
vrijwilligerswerk kunnen
voortzetten. Voor een deel
van de Wageningse bevolking zijn deze banken noodzakelijk en draagt het bij aan
hun levensonderhoud.”
De gemeente doet een op-

roep aan de bedrijven in
Wageningen die bereid zijn
twee ruimtes (circa. 200m2)
ter beschikking te stellen
voor een goed doel.
De Kledingbank en de
Speelgoedbank
hebben
sinds 2011 hun intrek genomen bij de VBC in een pand
aan de Vadaring. In twee
relatief bescheiden ruimten
van 80 m2 en 200 m2, worden tweedehands (gebruikt)
speelgoed en kleding opgeslagen en gratis aangeboden
aan diegenen die dit nodig
hebben maar het niet kunnen betalen. Beide initiatieven zijn volledig afhankelijk
van donaties, vrijwilligers-

werk en de beschikbaarheid van tijdelijke (gratis)
ruimte. De afgelopen jaren
heeft VBC de Kledingbank
en Speelgoedbank deze
huisvesting huurvrij (gratis)
aangeboden.
VBC heeft om bedrijfseconomische redenen besloten om
de bedrijfsvoering van haar
bedrijfsverzamelgebouw per
1 januari 2015 op die locatie
te stoppen. De huidige huurders (circa 15 bedrijven) zijn
momenteel op zoek naar een
nieuw onderkomen. Dat betekent dat er een einde komt
aan de gratis huisvesting
voor de Kleding- en Speelgoedbank.

wij(s) op weg met afval…

.

Afvalcontainers voor bouw- en
sloopafval, in diverse maten.

.

Afhalen en bezorgen van:
zand
mijnsteen
potgrond

.

grind
compost
bemeste tuinaarde

Inname van bedrijfs-/bouw-/
sloop- en tuinafval

Wat:
Hoe:

zomertraining 18 weken à 45-60 minuten.
mini’s 5-8 jaar en 9-11 jaar met 8 à 10 kindn.;
junioren en senioren in groepen 4 personen;
kom in sportkleding en sportschoenen;
tennisrackets zijn aanwezig.
Wanneer: vanaf 24 maart op woensdag van 13-16 uur,
op donderdag en vrijdag van 16-19 uur
(voor jeugd); junioren en senioren keuze van
maandag t/m zaterdag;
geen les op feestdagen en in schoolvakanties.
Waar:
Tennispark Keltenwoud in Bennekom.
Wie:
Bennekomse Tennisopleiding BTO.
Tarief:
mini’s €125, junioren €220, senioren vanaf €130

www.woudenbergbv.nl
Industrieweg 29 . Renkum . (0317) 319120

Kortingen tot wel

70%
OP IS OP!

Laat ze weer lachen, spelen, genieten. Word donateur.

Info: Jack Engelaar, tel. 06-20953491
e-mail: info@btotennis.nl
en inschrijven tot 4 maart
via website www.btotennis.nl

De kracht van een lach.

Grote webwinkel winteropruiming:
kortingen tot wel 70%!
Het voorjaarsassortiment is in aankomst. We maken plaats voor vele nieuwe artikelen in onze webwinkel.
Speciaal voor u hebben we een ruime selectie artikelen in de Wintersale van onze Webwinkel.
Sieraden, cadeaus, CD’s, boeken, DVD’s, gezondheidsproducten; uit vrijwel iedere
categorie vindt u aantrekkelijke koopjes met kortingen tot maar liefst 70%!
Dat zijn nog eens opruimprijzen.
Proﬁteer nu van maximaal voordeel.
Bezoek snel de Webwinkel Wintersale, want
het voordeel duurt maar tot en met 2 maart.

OP=OP!

deweekkrant.nl/webwinkel-sale

WEBWINKEL

Start
Webwinkel
Wintersale!

Vragen? Bel 0900 - 2021352 (€0,45 p.g.)

WK

Hét adres voor:

