
‘Als er crisis is, ben ik op mijn 
best’ zegt Wouter Kolff. Hij is deze 
week drie jaar burgemeester in 
Veenendaal. p 9

Tweede rentree voor 
Dennis van Meegdenburg
Doelpunten zijn schaars bij GVVV en ‘good-
old’ Dennis van Meegdenburg liet zien nog 
topfit te zijn. Eén en één is twee dacht trainer 
John de Wolf die de veertiger polste voor een 
rentree. De kale spits wilde dat wel en dus 
maakt hij per direct weer deel uit van de 
selectie van de Veenendaalse topklasser. Het 
is, na vorig seizoen, zijn tweede terugkeer in 
het eerste.

p 31

VEENENDAAL Stichting Bewegings-
recreatie (SBR) Veenendaal is de 
winnaar van de gemeentelijke vrij-
willigersprijs 2015. Burgemeester 
Wouter Kolff reikte maandag de 
wisseltrofée De Lampion uit tijdens 
het mantelzorgers- en vrijwilligers-
feest in de Basiliek in Veenendaal. 
,,Dit zijn vrijwilligers in hart en nie-
ren die het bewegen voor mensen 

Vrouw veroorzaakt ongeval ondanks flyer-actie politie
VEENENDAAL Bij een stop-kruising bij de Hoornzwaluw/Goudvink heeft een oudere vrouw een jongeman aangereden. Deze is met 
heup- en polsklachten naar het ziekenhuis in Ede gebracht. De politie stond op dat moment weer te flyeren bij dat kruispunt omdat veel 
mensen niet stoppen terwijl er wel een stopbord staat. De vrouw kreeg voordat het ongeluk plaatsvond uitleg van de politie, maar toen 
ze haar weg weer vervolgde, stopte ze ondanks de instructies niet bij het stop-kruispunt. Een ongeval was het gevolg. De bestuurster 
heeft geen verwondingen. De auto heeft blikschade voorop. Een boete voor het niet stoppen bij een stopbord bedraagt 147 euro. Een 
boete voor niet stoppen voor het stopbord bij naderend verkeer op het fietspad is zelfs 237 euro.

met een beperking mogelijk ma-
ken.’’ De prijs wordt jaarlijks uitge-
reikt, dit jaar voor de zevende keer. 
,,De vrijwilligers van SBR tonen een 
intrinsieke drive die aansluit bij het 
motto van de stichting: bewegen, sa-
menleven, regelen en organiseren’’, 
lichtte juryvoorzitter Cees van Hal 
toe. ,,Dit zijn vrijwilligers in hart en 
nieren die het bewegen voor men-

sen met een beperking mogelijk ma-
ken. De vrijwilligers geven de leden 
een vertrekpunt voor verdere ont-
moetingen. Ook in het zoeken naar 
innovatieve spelelementen en be-
wegingsoplossingen voor de leden 
blijft SBR een inspiratiebron.’’ De 
twee andere genomineerden waren 
Stichting Netwerk voor jou en Kees 
van Doorn.

Lampion voor SBR Veenendaal
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Tameling 
vertrekt
VEENENDAAL Citymarke-
teer Roeland Tameling 
stopt per 1 januari zijn 
werkzaamheden voor de 
stichting Promotie 
Veenendaal. Vanaf die 
datum start hij als 
programmamanager bij 
het Regionaal Bureau 
voor Toerisme Knooppunt 
Arnhem-Nijmegen (RBT 
KAN). Tameling was ruim 
vijf jaar citymarketeer 
voor Veenendaal. ,,Ik stap 
over omdat ik een nieuwe 
baan heb gevonden die 
mij interessante ontwik-
kelingskansen biedt. Bij 
het RBT KAN (waar ook 
Visit Veluwe onder valt) 
krijg ik in eerste instantie 
twee rollen: citymarke-
teer in een grote 
gemeente in Gelderland 
en manager van Conven-
tionbureau Gelderland. 
Daarnaast zal ik als lid 
van het management-
team meewerken aan de 
verdere groei van de orga-
nisatie.” Wie de opvolger 
wordt van Tameling is 
nog niet bekend.

Nog vier 
verkooppunten
VEENENDAAL Vorig jaar 
waren er in Veenendaal 
nog zeven verkooppunten 
voor vuurwerk. Daar zijn 
er nu nog vier van over. 
Een verkooppunt in de 
Passage is inmiddels 
verdwenen en twee ande-
ren zijn ermee gestopt. 
Vuurwerk mag alleen op 
de laatste drie dagen van 
het jaar worden verkocht: 
dinsdag 29, woensdag 30 

en donderdag 31 
december. De bestaande 
verkooppunten zijn: 
Fietswereld Dirk Me-
thorst aan de Boslaan 87 
en aan Veenslag 15, 
Vuurwerkshop aan de 
Nieuweweg 160 en Xena 
Vuurwerk aan de Paulus 
Potterstraat 24.
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pers. auto’s + pers. busjes
bestelbussen

bakwagens tot 18 m3

Hallo Veenendaal

En weer hele mooie
MAANDBIEDINGEN 
elders in deze krant

deze week...
GRATIS SINTBOEK
bij 2 Unox rookworsten!

www.suzukikroon.nl

Citroen C3 Picasso 1.4 VTi

Bouwjaar 2013 
28.000 km, 
Airco, cruise control, navigatieAirco, cruise control, navigatie

€14.950,-
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