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Stad weer
even van de
cavalerie

HOEVELAKEN

Valse melding
brand wakkert
onrust aan
Enkele lolbroeken hebben in de
nacht van vrijdag op zaterdag
tegen vijf uur een valse melding
gedaan van brand in een woning op het Horstpad. Dat ligt
in het gebied waar afgelopen
week twee boerderijen met rieten dak in vlammen opgingen.
De bewoners waren niet thuis.
Er zou rook onder de dakpannen vandaan komen. Toen de
brandweer ter plaatse kwam,
bleek er van brand geen sprake.
Wel werden twee mannen aangetroffen die zeiden te patrouilleren, in de hoop zo de pyromaan te vinden. Er is niemand
aangehouden. De politie overweegt beelden vrij te geven van
de mogelijke brandstichter, gemaakt door een bewakingscamera. Die opnamen zijn behoorlijk scherp, maar eerst moet
worden nagegaan of er geen
zaken op te zien zijn die niet
openbaar mogen worden, aldus
politiewoordvoerder Paul Koetsier.

WICHARD MAASSEN
AMERSFOORT • Een paar uur lang

is Amersfoort deze zaterdag weer
cavaleriestad, als ruim honderd reünisten van het Trompetterkorps
door de binnenstad marcheren.
,,Straks, bij een biertje in de Bernhardkazerne, komen de oude verhalen weer los,’’ glundert Jan Sliekers
uit Dedemsvaart. Hij loopt zonder
instrument, maar wel met baret
(zwart met het embleem van St.
Joris en de draak), achter het orkest
aan. De voormalige slagwerker is
van de lichting ‘63-6’ en was gelegerd in de Willem III-kazerne. Het
is dat hij lijdt aan artrose, want anders zou hij maar wat graag óók
‘meeblazen’.
Het Trompetterkorps der Cavalerie werd kort voor het halve-eeuwfeest, in 1995, opgeheven. Aanleiding was de opheffing van de
dienstplicht. Sindsdien is er om de
vijf jaar een reünie in de stad waar
het allemaal begon. Sliekers (67), die
met een tiental andere oud-dienst-

Het reünieorkest van de cavalerie marcheerde zaterdagmiddag door
de binnenstad. Inzet: Jan Sliekers, oud-lid van het Trompetterkorps.
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plichtigen van zijn nummer naar
Amersfoort is gereisd, vraagt zich af
hoe lang nog. ,,Die bezuinigingen
zijn de doodsteek voor de militaire
traditie. Daardoor stokt de aanvoer
van nieuwe leden voor het orkest.’’
Op de Varkensmarkt neemt gene-

raal-majoor Harm de Jonge een defilé af. Zijn 99-jarige vader, kolonel
b.d., kijkt, leunend op een stok, toe.
Hij heeft gediend in Amersfoort en
is Vriend van het Trompetterkorps.
,,Bij uitvoeringen kom ik altijd luisteren.’’

AMERSFOORT

Omroep slaat terug
Curator: gemeente schuldig aan faillissement
gemeente liet de omroep twee jaar
wachten op een advies over zendmachtiging,’’ zei ze in deze krant. ,,In
die tijd haakten adverteerders af en
is de omroep geld misgelopen.’’

AMERSFOORT • De curator van Omroep Amersfoort
vindt dat de gemeente schuldig is aan het faillissement van de zender. ‘Het college van burgemester en
wethouders stond erbij en keek ernaar terwijl de omroep failliet ging’.

EVA

JEROEN DE VALK
De omroep ging in april dit jaar uit
de lucht na een bestaan van een
kwart eeuw. Vorig jaar had de omroep op verzoek van de gemeente
tien van de dertien betaalde krachten ontslagen. Ook was een kostenbesparende samenwerking met RTV
Utrecht van start gegaan. Dit mocht
echter niet baten.
De curator van de omroep, jurist
Raimond Dufour van het Amersfoortse bedrijf Vlaskamp Advocaten,
windt er geen doekjes om. ,,De gemeente heeft te weinig gedaan om
de zender te steunen. Burgemeester
en wethouders stonden erbij en
keken ernaar terwijl de omroep ten
onder ging. De gemeente wist dat de
omroep het moeilijk had en besloot
toen opeens om de subsidie te halveren!’’
Deze halvering zou niet stroken

met beloftes die waren gedaan door
de wethouder van het vorige college,
PvdA’er Arriën Kruyt.

ZORGPLICHT
Met collega-jurist Marc ter Beek onderzoekt Dufour of de gemeente
zich schuldig heeft gemaakt aan
‘schending van de zorgplicht’ en ‘het
opwekken van de schijn van kredietwaardigheid’. Het onderzoek moet
binnen enkele maanden zijn afgerond. De twee dienden al twee bezwaarschriften in bij de gemeente.
Over enkele weken wordt in het gemeentehuis een hoorzitting gehouden waarbij het faillissement van
Omroep Amersfoort wordt besproken.
Dufour wil zich nog niet uitspreken over de bedragen die met een
genoegdoening zouden zijn ge-

Perikelen bij Omroep Amersfoort.
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moeid. Vaststaat dat de omroep
voor drie ton aan rekeningen moet
betalen.
Presentatrice Francis Hazekamp
verzorgde de laatste uitzending, die
eindigde op donderdag 7 april om
14.00 uur. Hazekamp, die vanaf de
eerste dag van de partij was geweest, wees toen met de beschuldigende vinger naar het college. ,,De

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, krijgt
de omroep EVA (Eemland, Vallei,
Amersfoort) de komende vijf jaar de
beschikking over de zendmachtiging. Dit advies geeft het college aan
de Amersfoortse gemeenteraadsleden, die op hun beurt een voorkeursadvies mogen geven aan het
Commissariaat voor de Media.
Waarschijnlijk krijgt de nieuwe
omroep het eerste jaar nog 160.000
euro subsidie en daarna de helft.
De onlangs aangeschafte apparatuur van de failliete Omroep Amersfoort lijkt verloren te zijn gegaan. De
gemeente betaalde hiervoor vier
ton, maar aangezien deze apparatuur snel veroudert, zou de waarde
volgens insiders tot minder dan één
ton zijn gedaald.
De gemeente was dit weekeinde
niet bereikbaar voor commentaar.

Vrouw geraakt
bij oversteken
Onder de ogen van agenten is
zaterdagnacht een 23-jarige
vrouw aangereden op de Stadsring. Ze stak met haar fiets de
weg over bij een oversteekplaats. Een 20-jarige automobilist uit Amersfoort kon haar niet
meer ontwijken. De vrouw werd
over de motorkap geslingerd en
was in eerste instantie niet aanspreekbaar. Na behandeling in
het UMC kon ze naar huis. De
automobilist bleek niet gedronken te hebben. Evenmin had hij
te hard gereden, zo wezen remproeven uit. Ten tijde van de
aanrijding stonden de verkeerslichten op ‘knipperen’. Bij de
vrouw is een bloedproef afgenomen om te kijken of zij mogelijk
te veel alcohol op had. Over de
uitslag daarvan kon de politie
nog niets meedelen.

Treinverkeer met
Baarn uren plat
Het treinverkeer tussen Amersfoort en Baarn heeft gisterochtend enkele uren stilgelegen als
gevolg van een aanrijding. In
plaats van treinen reden er bussen. De machinist dacht aanvankelijk dat hij tegen een schaap
was gebotst. Het bleek echter
een menselijk lichaam te zijn.
Het onderzoek loopt nog, maar
volgens een politiewoordvoerder
was er vermoedelijk sprake van
zelfdoding.

