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Mishandeld

In de wijk Zenderpark in
IJsselstein is vrijdagavond
een vrouw mishandeld
door haar echtgenoot. Ze
liep verwondingen aan
haar gezicht op en werd in
eerste instantie door buurtgenoten opgevangen.
Agenten, die de 35-jarige
echtgenoot wilden aanhouden, stuitten op heftig verzet. Uiteindelijk is de man
met behulp van pepperspray overmeesterd en geboeid afgevoerd naar het
bureau. De agent die een
glas tegen zijn hoofd
kreeg, moest de wond laten hechten in het ziekenhuis. Zowel de agent als de
mishandelde vrouw heeft
aangifte gedaan.
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ROCKIT

Vechtpartij
In de nacht van vrijdag op
zaterdag is er een vechtpartij geweest op de Schuttersgracht in IJsselstein.
Twee vrouwen van 23 en
24 jaar uit Montfoort en
IJsselstein verklaarden dat
zij door enkele jongens uit
een groep van zo’n tien
jongens waren lastiggevallen. Een jongeman kwam
de meisjes te hulp, waarbij
hij met zijn auto op de
groep af reed. Daarbij
werd door hen tegen de
auto geschopt en geslagen.
De beide meisjes en de
hen te hulp gekomen automobilist deden aangifte.
De agenten hielden ter
plaatse twee mannen van
22 en 24 jaar uit Montfoort
aan.

Nep
De politie is maandagavond, min of meer bij toeval, op een grote partij
'merkkleding' gestuit in
een loods aan de Hoge
Dijk in IJsselstein. Voor de
vondst werd gedaan, waren
agenten na een tip achter
twee knapen uit Nieuwegein aangegaan, die zich
verdacht hadden opgehouden bij de loods. Omdat ze
niets misdaan hadden
waarvoor ze aangehouden
konden worden, moesten
de agenten de jongens van
16 en 18 jaar oud laten
gaan. Wat opviel was dat
ze enkele nieuwe trainingspakken in hun auto
hadden liggen. En de loods
bleek vol te staan met, naar
later bleek, nagemaakte
merkkleding. De politie
heeft acht ritten met een
volle politiebus nodig gehad om de ruim 550 trainingspakken, ruim 600
paar schoenen en meer dan
1100 petjes over te brengen naar het politiebureau.
Twee mannen van 22 en 28
jaar oud uit IJsselstein
werden ter plekke aangehouden.

Het was zo'n dag dat er zomaar eens wat records konden gaan sneuvelen. Tijdens
het kampioenschap van Lin-

schoten werd er afgelopen
zaterdag immers onder ideale
omstandigheden gesprongen.
De man in vorm bij de Junio-

ren Topklasse, Wilco van
Amerongen (foto) uit Benschop, liet zich ook weer gelden. Hoe de wedstrijd verder

verliep? Daar blikken we op
pagina 9 uitgebreid op terug.
(Foto: Remon Helmes)

Openbare ruimte scoort een 6,9

Deelnemers van het inwonerspanel van de gemeente IJsselstein geven de openbare ruimte in de eigen buurt gemiddeld een 6,9 als rapportcijfer. Over de hoeveelheid
groen in de buurt, de openbare verlichting en de hoeveelheid graffiti zijn de deelnemers het meest tevreden.
Het minst tevreden is men
over de hoeveelheid hondenpoep. Er mag volgens het panel het meest worden bezuinigd op het onderhoud en het
aantal zitbanken en de inzet
om graffiti te beperken. Op de
openbare verlichting mag het
minst worden bezuinigd. De
gemeente gebruikt de resultaten bij het opstellen van een
beheer- en onderhoudsplan
voor de openbare ruimte.
Het eerste onderzoek waarin
de mening van het inwonerspanel is gepeild, betreft de
openbare ruimte (wegen, stoepen, grasvelden, speelplaatsen
en dergelijke). In totaal gaven
954 inwoners via het panel
hun mening over hun eigen
buurt en het centrum.
Het doel van het onderzoek
was inzicht te krijgen in de
waardering van de openbare
ruimte in de eigen buurt en in
het centrum van IJsselstein.
Ook was het doel de voorkeuren te onderzoeken van inwoners voor bezuinigingen op de
openbare ruimte.
De gemeente gebruikt de resultaten bij het opstellen van
een integraal beheer- en onderhoudsplan. Door de meting over een aantal jaar te

herhalen, is vast te stellen of
en op welke onderdelen de
waardering van de openbare
ruimte is gewijzigd als gevolg
van bezuinigingen die gaan
plaatsvinden. De resultaten
van het onderzoek zijn te lezen op: www.ijsselstein.nl
/producten en diensten/ inwonerspanel.
Het college heeft in 2010 besloten tot het opzetten van een
digitaal inwonerspanel. Doel
van het inwonerspanel is de
betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentelijke beleid te vergroten en de effectiviteit van het gemeentelijke
beleid te meten. Een digitaal
inwonerspanel is een goede
aanvulling op de verschillende instrumenten die toepasbaar zijn op het gebied van
burgerparticipatie, omdat het
snel inzicht kan geven in de
mening van inwoners over diverse onderwerpen.
Inwoners die geïnteresseerd
zijn deel te nemen aan het inwonerspanel, kunnen zich opgeven via: trendview@
duomarketresearch.nl Vooral
inwoners jonger dan 24 jaar
worden opgeroepen zich aan
te melden.

Het minst tevreden is men over de hoeveelheid hondenpoep.
(Foto: Michael Simonse)

Het muziekevenement ROCKIT Open Air vindt dit jaar
op zaterdag 30 juli van 11.00
tot 23.00 uur plaats op recreatieterrein Maarsseveense
Plassen.
ROCKIT Open Air is een
dance georiënteerd evenement met optredens van verschillende artiesten, DJ’s en
theater. Het succesvolle festival wordt voor de zevende
keer georganiseerd, met toestemming van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
en de gemeente Maarssen.
Voor (bad)gasten is het
Strandbad Maarsseveense
Plassen op zaterdag 30 juli
gesloten. Bezoekers, vanaf 18
jaar, hebben die dag uitsluitend toegang tot het Strandbad (via de hoofdingang aan
de Herenweg) met een geldig
toegangsbewijs voor het festival. Op zondag 1 augustus
vanaf 9.00 uur kan er, via de
Westbroekse Binnenweg,
weer gebruik van het bad
worden gemaakt. Met alle betrokken organisaties, waaronder hulpverleningsinstanties,
is veelvuldig overleg gepleegd en zijn de nodige
voorbereidingen getroffen om
het evenement in goede banen
te leiden. Op 30 juli worden
er maximaal 15.000 bezoekers op het terrein toegelaten.
Met goede parkeerbegeleiding en geluidsmaatregelen
doet de organisatie er alles
aan om overlast voor omwonenden tot een minimum te
beperken. Om verkeersoverlast te voorkomen, werkt de
organisatie nauw samen met
de verkeerspolitie. Bezoekers
voor ROCKIT Open Air worden verwezen naar de hoofdparkeerplaats aan de Herenweg. De wegen rond het
terrein blijven toegankelijk,
maar de politie zal extra toezicht houden op foutparkeerders en gebruik maken van
een wegsleepregeling. Vanaf
de stations Utrecht rijden er
pendelbussen. Alle abonnementhouders van het Strandbad van 18 jaar en ouder kunnen op 30 juli tegen
gereduceerd tarief toegang
krijgen tot het festival. Ook
personen die een maand- of
seizoenskaart (op naam) bezitten voor de dagcamping op
de Maarsseveense Plassen,
krijgen korting op een toegangskaartje. U kunt hiervoor
terecht bij de hoofdkassa aan
de Herenweg te Maarssen.

