
Het Sportgala bestaat 25 jaar. De 
jubileumeditie wordt groter dan 
ooit. Daarvoor wordt De Lampegiet 
ingeruild voor Sporthal West. p 33

Bezig met eindsprint
Roeland Tameling is bezig aan zijn laatste 
weken als citymarketeer van Veenendaal. 
Binnenkort start hij bij zijn nieuwe baan 
maar voor die tijd is er nog genoeg te doen. 
Tameling is dan ook volop bezig met een 
eindsprint.

p 29

VEENENDAAL Een 17-jarig meisje uit 
Veenendaal is vrijdagavond op het 
Tarweveld beroofd van haar tas. Ze 
werd even na 20.00 uur door twee 
jongens klemgereden. De jongens 
bedreigden haar en één van hen 
pakte haar tas. Het meisje viel hier-
door op de grond. Het tweetal ging 

Warm welkom voor Sinterklaas
VEENENDAAL Het Hollandse herfstweer van zaterdag had weinig te maken met de Spaanse zon, maar de Veenendaalse kinderen 
hebben Sinterklaas een warm welkom bezorgd. Direct na zijn aankomst in Meppel haastte de Sint zich met zijn Zwarte Pieten naar 
Veenendaal om ook hier hartelijk toegezongen te worden. p 15

er vervolgens vandoor in de richting 
van de Prins Bernhardlaan en het 
centrum van Veenendaal. Eén van 
de verdachten is rond de 15 of 16 
jaar, heeft een licht getinte huids-
kleur, is ongeveer 1.70 meter lang en 
heeft een slank postuur. Verder had 
hij een jas aan die reikte tot op zijn 

heupen en droeg hij een capuchon 
en een zwarte doek voor zijn mond. 
De andere verdachte is ook tussen 
de 15 en 16 jaar, is ongeveer 1.65 me-
ter lang, heeft een gezet postuur, 
zwart haar en droeg een jas met een 
capuchon. De politie is op zoek naar 
getuigen: tel. 0900-8844.

Meisje beroofd van tas
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Niet alleen 
digitaal 
communiceren
VEENENDAAL Als digitaal 
communiceren de enige 
manier van communice-
ren zou zijn, bestaat het 
risico dat een groot deel 
van de doelgroep niet 
wordt bereikt. Dat is het 
college eens met 
GroenLinks, dat schrifte-
lijke vragen stelde over de 
vaste afvalstoffenheffing 
voor mensen die om 
medische redenen extra 
restafval hebben. 

Vanaf volgend jaar gaat 
het diftarsysteem in 
werking, waarbij het 
beter scheiden van afval 
wordt beloond en moet 
worden betaald voor de 
hoeveelheid aangeboden 
restafval. ,,Voor mensen 
die digitaal geen 
aanvraag kunnen doen is 
aanvullende ondersteu-
ning, die worden 
telefonisch of aan het 
loket verder geholpen. 

Ook als mensen een brief 
sturen wordt deze in 
behandeling genomen.” 

Volgens het college is 
digitaal aanvragen voor 
veel mensen handig en 
snel. Het college is het 
met GroenLinks eens dat 
de nieuwe regeling goed 
gecommuniceerd moet 
worden. GroenLinks had 
opgemerkt de digitale 
manier niet klantvriende-
lijk te vinden. Via een site 
wordt verwezen naar de 
website van de gemeente 
en na achterlating van 
gegevens wordt een 
gescand document 
toegestuurd.

Jonge fietser 
geschept
VEENENDAAL Een jonge 
fietser is zaterdagmiddag 
om 15.35 uur gewond 
geraakt door een 
aanrijding met een 
personenauto. De jongen 
uit Veenendaal fietste op 
het fietspad langs de 
Kerkewijk en stak de 
straat over terwijl er een 
auto aankwam. Het 
slachtoffertje werd 
geschept en smakte op de 

voorruit. Omstanders 
verleenden eerste hulp en 
belden 112. Medewerkers 
van de ambulance waren 
snel ter plaatse en namen 
de medische zorg over. 
Politieagenten hebben 
daarbij geassisteerd en 
namen verklaringen van 
getuigen op. De jongen is 
per ambulance overge-
bracht naar het zieken-
huis.

Nummering
VEENENDAAL De krant 
van vandaag kent een iets 
gewijzigde nummering. 
Door de flap voor deze 
pagina, start de telling na 
deze voorpagina met 
nummer 5. De voorpagina 
zelf is pagina 3. Het is dus 
niet zo dat u een pagina 
mist.
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Van de Weerd | dicht bij u

Werken met passie

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede

Tel. 0318 - 650 000
info@zorgvooruitvaart.nl
www.zorgvooruitvaart.nl

GRATIS
Familierecht

inloopspreekuur
Elke dinsdag 17.00 - 19.00 uur

Vendelier 4-1  Veenendaal
www.axiusadvocaten.nl

0318-584999

Hallo Veenendaal

MAANDBIEDINGEN

Kijk voor alle 
MAANDBIEDINGEN 

op www.jumbo.com

pers. auto’s + pers. busjes
bestelbussen

bakwagens tot 18 m3


