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Gebrekkig toezicht station Hoevelaken speelt fietsendief in kaart
ERIC VAN DER VELDEN
AMERSFOORT •Het vorig jaar in december
geopende station Hoevelaken blijkt een
dankbaar doelwit voor fietsendieven te zijn.
In absolute aantallen valt het nog wel mee,
maar voor een kleine stalling met plek voor
nog geen driehonderd fietsen is het veel: ge-
middeld één per week en de laatste maanden
zelfs nog wat meer.
,,Het is hier niet als in de grote stad,’’ zegt

de Hoevelakense wijkagent Paul van Baaren.

,,Daar hebben de mensen een barrel voor
hun dagelijkse ritje naar het station. Hier
zijn we geen fietsendiefstallen gewend, dus
staan er ook peperdure exemplaren tussen.’’
Met zijn Amersfoortse collega Eelco Otter

heeft hij deze week een plan van aanpak op-
gesteld. Dat is nodig want - zo erkennen
beide agenten - het toezicht kan beter. Het
afgelegen station staat deels op Hoevelakens
en deels op Amersfoorts gebied. ,,Zelfs ik was
in verwarring,’’ zegt Otter. ,,Voor het station

staat een bord Hoevelaken-Nijkerk. Daarom
dacht ik een tijdje dat het station niet onder
Amersfoort viel, terwijl dat voor het belang-
rijkste deel wel het geval is.’’
De zaak wordt serieus aangepakt. Inmid-

dels zijn er al twee lokfietsen ingezet. Er zijn
extra surveillances. Ook wordt op basis van
de aangiften een analyse gemaakt: op welke
tijdstippen slaan de dieven bij voorkeur toe?
Verder wordt met Prorail de mogelijkheid
van camerabewaking besproken.

Protest urilift tot in DenHaag
AMERSFOORT/DEN HAAG •Met eenminiterras
op het Lange Voorhout in Den Haag en het uitde-
len van zelfgebakken koekjes protesteren de uit-
baters van de Amersfoortse bed & breakfast
Queens nog één keer tegen de gang van zaken
rond de veelbesproken urilift. De beweegbare
plaszuil, inmiddels verplaatst naar deWind-

steeg, bevond zich bijna vier jaar tussen de ter-
rastafels van Queens. De eigenaresses Paula
Bouwer (r) en Lisette de Jong (l) eisten gisteren
bij de Raad van State schadevergoeding van de
gemeente Amersfoort. De ludieke actie vond
plaats na afloop van de zitting. >> P3
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Station Hoevelaken. Het gebouw op de ach-
tergrond ligt op Amersfoorts gebied. FOTO AD

Elders in Nederland werden bedui-
dendminder opheffingen genoteerd
(19 procent). Ton Voortman, direc-
teur van de Kamer van Koophandel
Gooi-, Eem- en Flevoland, verklaart
het verschil uit het grote aantal
kleine zelfstandigen in de regio
Amersfoort. ,,Die
stellen vast dat
ze het vanwege
de economische
crisis niet gaan
redden. Zzp’ers
houden sneller
de eer aan zich-
zelf dan grote be-
drijven.’’
Met 4,7 pro-

cent (4,9 in de
regio Amersfoort) is de werkloos-
heid in de provincie Utrecht nog al-
tijd lager dan gemiddeld in Neder-
land (8,3 procent). En door haar
centrale ligging blijft Utrecht een
aantrekkelijke vestigingslocatie,
aldus de KvK in een toelichting bij
de gisteren gepresenteerde cijfers.
,,Toch gaat de economische crisis
ook aan deze provincie niet voorbij.
De winst van het bedrijfsleven nam
in 2012 zelfs duidelijk af.’’

Het aantal starters in de regio
Amersfoort daalde vorig jaar met
6 procent. Aan de andere kant ves-
tigden zich hier meer bedrijven dan
in 2011, ofschoon de groei kleiner is
dan in de jaren daarvoor. Met name
de dienstensector nam fors in om-

vang toe. Vol-
gens de KvK is
dat te danken
aan de vele
starters in deze
sector.
In de zorg en

in het onder-
wijs steeg het
aantal bedrij-
ven het hardst.
Dat valt onder

meer te verklaren uit de komst van
een hbo-opleiding op De Hoef.
Moeilijker verklaarbaar vindt

Voortman de sombere verwachtin-
gen van ondernemers voor dit jaar;
bijna 17 procent denkt mensen te
moeten ontslaan. ,,Ze zijn kostenbe-
wuster geworden, de marges staan
onder druk. Maar nog steeds is
Eemland door haar ligging en gun-
stige vestigingsklimaat een gezonde
regio.’’

TonVoortman, directeur KvK

‘Zzp’ers houden
sneller eer aan
zichzelf dan
grote bedrijven’

AMERSFOORT • Een groot aantal bedrijven in Amers-
foort en omgeving heeft zichzelf vorig jaar opgehe-
ven: 38 procent meer dan in 2011. Anderzijds gingen
minder ondernemingen failliet. Dit blijkt uit een on-
derzoek van de Kamer van Koophandel naar de eco-
nomie in de provincie Utrecht.

WICHARDMAASSEN

ONDERNEMERS ZIJN SOMBER
OVERDEWERKGELEGENHEID

Veel zzp’ers
stoppen
door crisis
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BAARN

Man inwit busje
schriktmeisjes af
Een onbekende man van vermoe-
delijk middelbare leeftijd in een
wit autobusje heeft dinsdagmiddag
in Baarn twee 14-jarige meisjes de
stuipen op het lijf gejaagd. Dat ge-
beurde op de Gerrit van der Veen-
laan, even voorbij het treinstation.
Toen ze de hond van één van hen
uitlieten, stopte hij abrupt voor ze
en gebaarde hen wild dichterbij te
komen. De meisjes renden weg en
zagen hem even later een andere
straat in rijden en uit zijn busje
stappen, waarbij hij zich vreemd
gedroeg. Het kenteken van het
busje is genoteerd. De politie
neemt de melding serieus maar wil

verder geen mededelingen doen
over het onderzoek. De meisjes
zeggen erg geschrokken te zijn.DIJK018
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ACHTERVELD

Nieuwbouw lijkt
op coöperatie

De skyline van
Achterveld ver-
andert na het
slopen van het
befaamde
coöperatiege-
bouw (foto) niet
drastisch. Het
woon- en win-
kelcomplex dat

daarvoor in de plaats komt, lijkt
als twee druppels water op het ge-

bouw dat ervoor in de plaats komt.
In de nieuwbouw komen een twin-
tigtal wooneenheden en winkels.
Vóór de nieuwbouw komt Achter-
velds eerste dorpsplein in tachtig
jaar.DIJK018>> P5

LEUSDEN

Internetwinkel
moet vertrekken
Het afhaal- en betaalpunt Speel-
goedwinkel.nl van Jan Wildeman
moet zijn plek op bedrijventerrein
Paardenmaat in Leusden verlaten.
De ondernemer mag daar geen be-
taalhandelingen verrichten. Wilde-
man is daar 8 jaar getolereerd door
de gemeente en is dan ook erg
boos dat hij nu weg moet. Hij ver-
trekt naar Kesteren.DIJK018P>> P7
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