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Woensdag 13 april 2016

Daders kraak
Nassaulaan
staat jaar cel
te wachten

Gemeente
gedoogt oude
vergunning
BUSSUM - Bewoners van een
deel van het Spiegel kunnen
deze maand nog hun oude
parkeervergunningen gebruiken.

BUSSUM - De daders van de
kraak aan de Nassaulaan afgelopen oktober staat een
celstraf van dertien maanden
te wachten. Dat heeft het OM
geëist.
De mannen probeerden afgelopen oktober jeanszaak Denim
Plus aan de Nassaulaan open te
breken.
De daders sloegen een etalageraam van de zaak kapot. Doordat het alarmsysteem de hele
zaak vol spoot met mist, zagen
de mannen geen hand voor
ogen en sloegen ze zonder wat
te kunnen stelen op de vlucht.
Ze werden na een lange klopjacht aangehouden.

BUSSUM - Het Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam
kan blij gemaakt worden met
een cheque van 6.000 euro.
Het geld werd afgelopen zaterdag opgehaald tijdens een benefietdiner in de Vernissage.
De ruim 80 eters hadden een
kaartje gekocht voor het benefietdiner om een team van fietsers, de zogenoemde ‘Emmariders’, te sponsoren. De leden van
het team rijden de Homeride:
een landelijk wielerevenement
dat op 25 en 26 juni 2016 voor de
zesde keer wordt georganiseerd
door het Kinderfonds.
Fietstocht
De 500 kilometer lange tocht
voert langs diverse (academische) centra en Ronald McDonald Huizen. De Emmariders
zijn medewerkers van het
Emma Kinderziekenhuis AMC
die deze tocht fietsen om hun
eigen Ronald McDonald Huis
AMC Amsterdam te ondersteunen. Dat is hard nodig, omdat
het Huis geheel afhankelijk is
van giften.

Parkeernormen halen wordt nog een hele klus
door Sjoerd Stoop
BUSSUM - Er wordt nog volop
geknutseld aan het parkeren
rond Bensdorp. Dat vertelde
wethouder Boland woensdag
aan de gemeenteraad na vragen
van de VVD.
Er wordt hard gewerkt om straks
alle parkeernormen te halen,
maar dat wordt nog een hele klus.
“Het wordt nog heel erg passen
en meten om alles voor elkaar
te boksen”, zo verklaarde de wethouder. “Als alles lukt, kunnen
we zonder problemen verder met
bouwen. Maar als we parkeerplek
tekortkomen, dan moeten we wat
anders gaan bedenken om wel
aan de parkeernorm te voldoen.”

Gemeente heeft
meerdere plannen om
probleem aan te pakken
Andere keuzes
Als de gemeente extra parkeerplaatsen moet aanleggen om de
parkeernorm te kunnen halen,
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Prof. dr. Martha Grootenhuis,
bestuurslid van het Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam,
organiseerde het diner samen
met haar man, Paul Drapers, die
als leraar geschiedenis verbonden is aan het Goois Lyceum. Zij
zijn samen begeleiders van de
Emmariders.

Gemeente knutselt nog aan
parkeerplan Bensdorp

Rond Bensdorp moet voldoende parkeerplek komen.
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zou het zomaar kunnen dat er
een deel van het bestaande geitenweitje wordt afgesnoept.

Werkzaamheden
Bensdorp moeten snel
Wethouder Boland noemt het een
van de te maken keuzes. “Daar van start gaan
praten we nu over, want het zou
kunnen dat we daar wat extra
parkeerplaatsen kunnen maken.
We zouden er allemaal beter van
kunnen worden. We leggen dan
extra parkeerplaatsen aan en

Het nieuws uit
Bussum
vind je bij ons
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Benefietdiner
levert 6.000
euro op voor
goed doel
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De rechtbank doet volgende
week uitspraak.

BUSSUM - Leerlingen van groep 7B van de Vondelschool hebben afgelopen vrijdag samen met de bewoners van de Gooise Warande spelletjes gespeeld. Zeker 25 kinderen liepen tussen de ouderen rond om
samen een gezellige ochtend te hebben. Het bezoek maakte deel uit van de lessen van de gelukskoffer.
Daarbij bekeken de tieners onder andere wat geluk eigenlijk is en hoe je positief kunt denken. Het project werd afgesloten met de Geluk Doorgeefdag.
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Volgens de officier van justitie
wijst alles in de richting van het
groepje mannen. Nadat ze werden gepakt werden glasscherven gevonden. Na onderzoek
bleek dat glas overeen te komen
met het glas van de etalage van
de zaak, zo bleek deze week
voor de rechtbank.

Kinderen bezoeken ouderen voor gelukslessen

BussumsNieuws

daarnaast zouden we het geitenweitje een grote opknapbeurt
kunnen geven. Als we er allemaal achterstaan, kunnen we het
zeker doen. Maar we hebben ook
nog andere plannen. We gaan nu
overleggen. Wat we exact gaan
doen, moeten we nog bepalen.”
Start bouw
Er wordt gesproken over het parkeren rond Bensdorp omdat er
straks gebouwd gaat worden. Er
komen meerdere appartementen
en andere gebouwen te staan. De
bouw moet snel starten. Als alles
volgens plan verloopt gebeurt dat
komend kwartaal.

Enkele problemen zorgen er
nog voor dat een deel van de
bewoners geen nieuwe parkeervergunning kan aanvragen.
Daardoor hebben ze nog verlopen vergunningen achter de
voorruit liggen. De gemeente
laat weten dat er deze maand
geen boetes uitgedeeld worden aan mensen met een oude
parkeervergunning.
Vanaf
volgende maand wordt dat
wel gedaan. De problemen
met het aanvragen van parkeervergunningen op de website van de gemeente worden
snel opgelost.

Betogers nog
gezocht
BUSSUM - Er wordt nog gezocht naar de betogers die
een week geleden het hek van
de vluchtelingenopvang op
Crailo op slot hebben gedaan.
De demonstranten sloten Crailo
afgelopen weekend af en plaatsten een groot spandoek tegen
de komst van meer vluchtelingen naar Crailo. Het slot kon
pas na een uur worden weggehaald.
De politie noemt de actie van de
mannen ontoelaatbaar en laat
weten de zaak nog te onderzoeken. “We zoeken nog naar de
daders. We hebben het vermoeden dat het gaat om twee man.
We zouden graag eens met hen
praten over hun daad. Dit kan
echt niet”, laat een woordvoerder weten. Mensen die meer
weten over het voorval kunnen
contact opnemen met 09008844.

Winnen:
‘Dolfje
Weerwolfje de
musical’
BUSSUM - Deze krant mag
weer kaartjes weggeven voor
een voorstelling in Spant!
Dit keer gaat het om ‘Dolfje
Weerwolfje de musical’.
De splinternieuwe, spannende
familiemusical is geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar en is gebaseerd op de boekenreeks van
Paul van Loon. Dolfje is een jongen van 7 jaar oud die bij volle
maan in een weerwolf verandert.
Wie kans wil maken op kaarten
voor de voorstelling op vrijdag
22 april om 19.00 uur in Spant!
dient een mailtje te sturen naar
prijsvraag@spant.org
onder
vermelding van ‘Dolfje Weerwolfje’. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

