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UTRECHT - De gemeenteraad van Utrecht zal niet akkoord gaan met
een windmolenpark op Lage Weide. Daarvan is het bewonerscomité
Buren van Lage Weide overtuigd.

Woensdagavond debatteerden gemeente, bewoners en ondernemers
over het plaatsen van zes windmolens op het industrieterrein.
Volgens het bewonerscomité zullen raadsleden gevoelig zijn voor de
gezondheidsrisico's en geluidsoverlast.

Voorzitter Jan Sakko: "Ik ga er vanuit dat de raad tot rede komt als
alle argumenten zijn gehoord en als we verschillende debatten
hebben gehad over het voorstel dat er ligt." Sakko verwacht dat de
raad uiteindelijk besluit te kiezen voor een ander duurzaam
alternatief, waar iedereen voor is en dat vriendelijker is voor
omwonenden.

Inwoners van Utrecht kunnen nog tot en met 13 september hun
mening geven over het geplande windmolenpark in Lage Weide. In
het najaar hakt de gemeenteraad definitief de knoop door.
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Drijvende kracht achter de plannen voor de windmolens op Lage
Weide is Energie-U. Volgens de Utrechtse organisatie leverende de
zes geplande windturbines stroom voor 10.000 huishoudens. Omdat
de molens op een industrieterrein komen, is er volgens Energie-U
sprake van minimale geluidshinder.

1 Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter.
Heeft u tips voor onze redactie?
Bel dan de tiplijn: 030 - 8 500 500.
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Reacties van lezers

Mw. de rijk toonde op het debat 4 dingen aan: 1. het gaat om subsidies 2. het gaat om
de eigen prestige van mw de rijk 3. het gaat niet om rendabiliteit 4. deze
interim_utrechtse heeft geen gevoel en geen enkele boodschap aan het belang van de
omwonenden. Haar slotverklaring waarin ze voorstelde de tegenstanders wel te paaien
met een aandeeltje, misschien zelfs gefinancierd door andere Utrechetrs, sloeg echt
alles. net alsof het de tegenstanders om een gratis aandeeltje is te doen.
Waardedaling, gezondheid, lawaai en een oerlelijke skyline van ons mooie utrecht;
daar is het ons om te doen. Maar als je hoofd volzit met mogelijke subsidies, eigen
carriere en belang, dan is het lastig om iedere dag in de trein op en neer naar
Amsterdam, ook eens aan de gevolgen voor de omwonenden te denken. Nadenken
over de wiekenloze molen van TU delft? Goed idee, maar alleen maar show. Als je dat
echt van plan was had je dat al kunnen doen, want deze optie heb ik je al lang
gemalild in een eerder fase. Maar dat onderzoek gaat natuurlijk te lang duren, want het
moet er even doorheen worden gedrukt voor de nieuwe verkiezingen, ook dat liet ze
luid en duidelijk merken.

Rik uit Utrecht | 12-07-2013 21:35 uur  

het is toch goed dat men windmolens in de lelijkste delen van de stad (bij  voor keur in
industriegebied) plaatst. daarnaast ,waarom ook niet langs het amsterdam rijn kanaal
i.p.v. van die stukken ijzer en beton wat je nu vanaf het spoor ziet staan,(moet dat
trouwens kunst voorstellen )? zal dan zeer zwaar gesubsieerde jaren zeventig kunst
zijn . nee ,plaats daar dan in de plaats windmolens

repelsteel uit Utrecht | 12-07-2013 12:10 uur  

MEGALOMAAN Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Het uitzicht van
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Utrecht wordt voorgoed verpest door deze wanstaltige stalen constructies. Wie haalt
het in godsnaam in zijn hoofd om die ijzeren sprinkhanen van 150 METER HOOG
midden in een stad te plaatsen. Dan moet je wel echt een hekel hebben aan Utrecht
en de Utrechters die er wonen. Dit is een prestigeproject van het huidige college van
de gemeente utrecht. Kan de wethouder mooi een lintje knippen en de Dom na 650
jaar aflossen als kenmerk van Utrecht. Voor burgers gelden er tientallen regels om een
simpel dakraampje te bouwen. Leges, welstand, onbegrijpelijke beleidsregels. Wil de
gemeente 150 METER HOGE STALEN CONSTRUCTIES neerplanten: geen probleem!
We gooien er gewoon een paar honderdduizend euro belastinggeld tegenaan voor
onderzoek die onze kant op waait om ons idee door te drukken. Het is een schande
dat de gemeente niet luistert naar de burgers van hun eigen stad: WE WILLEN DIE
MOLENS NIET.

M. uit Utrecht, Elinkwijk | 12-07-2013 11:23 uur  

MEGALOMAAN Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Het uitzicht van
Utrecht wordt voorgoed verpest door deze wanstaltige stalen constructies. Wie haalt
het in godsnaam in zijn hoofd om die ijzeren sprinkhanen van 150 METER HOOG
midden in een stad te plaatsen. Dan moet je wel echt een hekel hebben aan Utrecht
en de Utrechters die er wonen. Dit is een prestigeproject van het huidige college van
de gemeente utrecht. Kan de wethouder mooi een lintje knippen en de Dom na 650
jaar aflossen als kenmerk van Utrecht. Voor burgers gelden er tientallen regels om een
simpel dakraampje te bouwen. Leges, welstand, onbegrijpelijke beleidsregels. Wil de
gemeente 150 METER HOGE STALEN CONSTRUCTIES neerplanten: geen probleem!
We gooien er gewoon een paar honderdduizend euro belastinggeld tegenaan voor
onderzoek die onze kant op waait om ons idee door te drukken. Het is een schande
dat de gemeente niet luistert naar de burgers van hun eigen stad: WE WILLEN DIE
MOLENS NIET.

M. uit Utrecht, Elinkwijk | 12-07-2013 11:21 uur  

Heerlijk hè die knipperende lampen boven op die monsters!!! En wij mogen dat voor lief
nemen omdat er mensen zijn die vinden dat Utrecht `groener`moet worden!!!!!! Maar
die wonen niet tegenover die monsters met die knipperende lampjes zeker,en die
hebben er ook geen last van als de zon erop schijnt en dat weerkaatst! Dus als je er
niet vlakbij woont maar aan de andere kant van de stad ofzo, houd dan gewoon je
mond dicht!!!!!

muis uit Utrecht | 12-07-2013 00:05 uur  

eerst een referendum houden onder de directe omwonenden, dan kun je echt zien wie
er voor of tegen zijn, nu wordt er door iedereen maar wat geroepen, het is allang geen
zuivere discussie meer, maar een politieke

Bertje uit Zuilen noord | 11-07-2013 20:22 uur  
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Gek stuk radboud uit utrecht!. Raar als er een verhaal wat waar is door de
voorstanders afgedaan wordt met gek stuk. Ach wat moet ik nu hierover zeggen. Ben
wel erger gewend van de voorstanders of projectleiders. Er zijn vragen gesteld hierover
in de gemeente Houten. Groentje gemeente Houten Vanwege het waarborgen van de
luchtverkeersveiligheid zou bovenop de windturbines obstakelverlichting worden
geplaatst waarvan de lampen een sterkte hebben van 50 candela, rood licht geven en
onafgebroken branden. Dus niet knipperen of flitsen. De windmolens zijn nu voorzien
van rode en witte knipperlichten. Deze lampen produceren elk maximaal zestig flitsen
per minuut. De rode lampen met een intensiteit van 2000 candela en de witte met een
intensiteit van 20.000 candela. Deze continu flitsende lampen veroorzaken hinder voor
omwonenden. Het rode licht reflecteert via de bladen." Eneco heeft voor de huidige
verlichting een toestemmingsbrief van het ministerie, waarin precies staat omschreven
welk type verlichting er op de molens moet worden gebruikt. Deze verlichting zou in
strijd zijn met de afspraken die in de bouwvergunning zijn gemaakt. Waarom niemand
op de hoogte is gebracht van deze wijziging: noch omwonenden, noch gemeenteraad.
Zeg het maar Radbouw uit Utrecht . Een gek verhaal of de waarheid!.

doortje uit Houten | 11-07-2013 15:53 uur  

Gisteren debat gevolgd en ook bij de reacties weer de volgzame groene volgers die de
zaken verdraaien voorbeeld slechts luisteren naar 1 negatieveling. Let op gisteravond
kwamen de voorstanders met de volgende punten die kant nog wal raken: ik stond met
mijn zoon tijdens het fietsen stil bij  de windmolens en we hoorden niets, dit terwijl er
discussie was over de geluidsstudie. ik adviseer julie snel een bordje met slechthorend
op je fiets te laten zetten als je 45 decibel niet kan horen. Een voorstander die letterlijk
opgewonden werd van de schoonheid van een molen wat een subjectief gebral. Een
bestuurslid van EnergieU met een "Nee" bordje opgespeld en roept dat mensen zo
makkelijk om te praten zijn oftewel neen stemmers zijn hersenloze wezens. Deze onzin
werd zelfs Felix Meurders te gortig en hij brak zijn inhoudsloze praatje af. Fijnstof
reductie door het plaatsen van molens in Utrecht, toe maar, toch jammer dat we hier
geen centrale hebben zal dus voor Utrecht niets uitmaken. Elektriciteit Centrale wordt
altijd geregeld bij flucturerende energievraag, dit is correct, echter als de molens
draaien dienen ze in bedrijf/standby gehouden te worden voor als de wind wegvalt.
Rendement van de centrale gaat dus onderuit terwijl het onderhoud doorgang vindt
oftewel ze zijn economisch minder rendabel en wie gaat dat betalen beste meneer
jawel wij allemaal. O ja en we plaatsen ze op Lage Weide omdat de paar
grondeigenaren bij die andere locatie ze niet willen, dus vallen we maar hele
woonwijken,die niet kunnen weigeren, lastig. Trouwens ook en passant De VVE van
Lage Weide beschuldigen van chantage omdat ze de molens weigeren omdat ze meer
ruimte willen krijgen van de gemeente, dit volgens onze wethouder die toch echt ja
echt wel drie nachten in de week in Utrecht verblijft. Zucht wat een niveau!!

Hans koning uit Utrech | 11-07-2013 14:07 uur  

Valt niemand het op dat het plaatsen van windmolens enorm veel weerstand bij de
omwonenden oproept? En dat het nog steeds tot veel discussies leidt over het wel of
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niet 'groen' zijn van windmolens? Misschien kan de Utrechtse gemeenteraad eens in
Houten kijken waar ook drie van deze witte joekels in het landschap zijn geplaatst (en
praat gelijk eens met de omwonenden van de aangrenzende wijken praten over de
'beleving' daarvan!).

Dennis uit Houten | 11-07-2013 12:08 uur  

Windmolens zijn prima om energie mee op te wekken, nadeel van die dingen is dat ze
niet zo mooi zijn om naar te kijken. De mensen die in de omgeving van Lage Weide
wonen kijken daar steeds op uit.. Wat ik niet begrijp is waarom er niet gesproken wordt
over de platte daken op Lage Weide en in en rondom Leidscherijn. Daar kan je flink
wat zonnepanelen plaatsen om energie op te wekken..

Dennis uit Utrecht | 11-07-2013 11:29 uur  

De groene leugen regeert weer eens, die windmolens draaien niet op de wind maar op
miljardensteun. Rendementen zijn veel lager als voorspelt, ze maken behoorlijk wat
lawaai en ontsieren het landschap. Ook voor de zo geliefde natuur zijn deze molens
een regelrechte ramp! Ook zijn de deskundigen onder elkaar nog steeds niet eens of
het daadwerkelijk wel een bijdrage levert aan CO2 reductie.

Cor uit Amersfoort | 11-07-2013 11:20 uur  

Gek stuk. IK hoorde ( juist ook vanuit de omliggende wijken!) vooral positieve verhalen.
Mensen wilden massaal voor duurzaam en voor windenergie op Lage Weide. Dat was
zo'n leuke verassing! Waarom dan hameren op 1 negatieveling? Waar was de
journalist gisteravond met zijn of haar hoofd?

Radboud uit Utrecht | 11-07-2013 11:06 uur  

Beste heer van Daalder. Op deze windmolens komen(verplicht europese wetregeling
van 2009)verlichting. Een witknipperlicht van 20.000 candela en als het donker wordt
nogeens een roodknipperlicht van 2000 candela. Volgens de projectleiders ,deze
informatie niet ter inzage te leggen . Zelfs een gemeente hiervan niet op de hoogte te
brengen. Zo werkt het in de windmolen branch. Verzwijgen wat je kan verzwijgen.
Beste heer van Daalder ben u hiervan ook op de hoogte. Ik hoop echt op een
antwoord van u.

doortje uit Houten | 11-07-2013 10:21 uur  

RTV-Utrecht slaat de plank mis: Als je de objectieve onderzoeken bekijkt kun je maar
tot 1 conclusie komen. Het windpark kan! En als je als grote stad in Nederland je eigen
klimaatbeleid serieus neemt moet je die kans benutten. Wij gaan er van uit dat de
gemeenteraad ook tot die conclusie zal komen en dat de windmolens er dus wel
komen. En 2/3 van de stad Utrecht is het daar mee eens, is uit een peiling gebleken.
Van RTV Utrecht valt het mij enorm tegen dat zij het verhaal eenzijdig belichten. Het is
een journalistieke plicht om beide kanten van het verhaal te laten horen en je niet voor
het karretje van een protestbeweging te laten spannen. Wat dat betreft kan RTV
Utrecht een voorbeeld nemen aan het stadsgesprek in de Winkel van Sinkel gisteren.
Een professioneel geleid goed en evenwichtig debat waar zowel voor- als




Buren Lage Weide: "Windmolens komen er niet" | RTV Utrecht

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1033315/buren-lage-weide-windmolens-komen-er-niet.html[27/07/2013 16:49:54]

tegenstanders aan het woord kwamen en er op basis van argumenten gediscussierd
werd over het windpark. RTV Utrecht kan die misser herstellen door nu de telefoon te
pakken en de voorzitter van Energie-U Saskia Kluit te bellen voor de andere kant van
het verhaal. Bob Schulte

Bob Schulte uit Utrecht | 11-07-2013 10:09 uur  

Beste RTV Utrecht, als jullie de huidige plannen en plaatjes nog niet hebben (11
turbines zoals de visualisatie boven dit bericht laat zien is al lang niet meer aan de
orde, het gaat om 6), kijk dan even bij utrecht.nl/windenergie. Maken jullie nou een
apart bericht over hoe Energie-U ertegenaan kijkt? Meningen zijn verdeeld maar het
zou toch te doen moeten zijn alles in 1 bericht te krijgen.

sander willemsen uit Utrecht | 11-07-2013 10:02 uur  

Staat de 2 de letter van RTV soms voor de Telegraaf?.Ten eerste de foto die bij het
artikel geplaatst is , laat veel meer windmolen zien die men graag wilt in het plan , n.l 6
stuks.Plaats ook een stuk met de kop van Energie-U ; De Windmolens komen er wel.

cees jol uit Zeist | 11-07-2013 10:00 uur  

Ga er maar van uit dat dit windpark er wel komt. Het onderzoek tot nog toe heeft
aangetoond dat de impact op omwonenden laag is. Energie U is nu nog bereid het
geluid extra lager te maken, als dat nodig is. Je kunt zelf lid worden van EnergieU, als
je hun doelstelling onderschrijft, een duurzaam Utrecht. Dan kun je meeprofiteren van
het voordeel van dit windpark. De Utrechtse raad wil het, want ze willen duurzaam
worden, een doel dat ze blijven vasthouden. De haagse kaasstolp, moet wel meer
windmolens bouwen, dus die gaan een windpark met weinig impact ook niet
tegenhouden. Kortom, het ziet er goed uit met dit windpark, en terecht, mooie locatie.
Iedereen in (groot) Utrecht die een beetje snapt dat we toch allemaal duurzaam
moeten worden, wordt lid van Energie U

Henk Daalder uit | 11-07-2013 08:41 uur  

Ik snap gewoon niet dat mensen gewoon druk om maken dat gemeente
windmolenpark willen bouwen in Lage Weide. Ze komen gewoon blij dat er windmolen
worden gebouwd. De mensen van Utrecht hebben liever dat er kolencentrales of
kerncentrales worden gebouwd. Jullie moeten gewoon schamen.

Sander uit Utrecht | 11-07-2013 08:37 uur  

Nieuwsoverzicht

Baarnse vrouw staat oog in oog met
inbreker

Een oudere vrouw aan de Ferdinand Huycklaan
in Baarn kreeg vrijdagavond de schri...

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045779/baarnse-vrouw-staat-oog-in-oog-met-inbreker.html
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-advertentie-

Brandweer druk na flinke
onweersbui

De brandweer in de regio was na de storm van
zaterdag vooral druk met veel meldi...

video slideshow

Wandelende man met tv wekt
argwaan

In Leusden zag een inwoner vrijdagavond een
man door de Esdoornhof lopen met een...

Mannen met gestolen kentekens in
boeien geslagen

De politie heeft in Maartensdijk zaterdagochtend
vier mannen aangehouden die ges...

Tieners stelen geldkistje in Soest

Een jongen van 14 en zijn 15-jarige vriendje zijn
in Soest aangehouden voor dief...

Man met boetes vlucht voor de
politie

In Vianen probeerde een man met een groot
aantal openstaande boetes vrijdagavond...

Steeds minder
openluchtzwembaden

Er zijn steeds minder openluchtzwembaden in
Nederland. Eén op de acht zwembaden ...

Knuffeldieven slaan weer hun slag

http://adserver.rtvutrechtreclame.nl/ck.php?oaparams=2__bannerid=140__zoneid=17__cb=9181d49c00__oadest=http%3A%2F%2Fwww.automuntstadactie.nl
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http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045780/mannen-met-gestolen-kentekens-in-boeien-geslagen.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045776/tieners-stelen-geldkistje-in-soest.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045775/man-met-boetes-vlucht-voor-de-politie.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045772/steeds-minder-openluchtzwembaden.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045767/knuffeldieven-slaan-weer-hun-slag-in-utrecht.html
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in Utrecht

Opnieuw is iemand in Utrecht beroofd van
sieraden door een knuffelactie van de d...

Summer Darkness neemt Utrecht
over

De stad Utrecht wordt zaterdag weer overspoeld
door goths, steampunks en liefheb...

Aanhouding na mishandeling op
carpoolplaats Baarn

De politie in Baarn heeft een 18-jarige inwoner
opgepakt voor het mishandelen va...

slideshow

Dolderse dief op boevenpad in
Utrecht

Een 40-jarige dief uit Den Dolder is
vrijdagochtend op heterdaad betrapt toen hi...

Gerucht blauwalg Henschotermeer
broodje aap

Een vals gerucht op Twitter over blauwalg in het
Henschotermeer heeft Recreatie ...

Weg vrij voor grand café in
postkantoor Bilthoven

De verkoop van het oude postkantoor in
Bilthoven is eindelijk afgerond. Over h...

Potloodventer gesignaleerd in
Leidsche Rijn

In Vleuterweide in Leidsche Rijn is
vrijdagmiddag alarm geslagen vanwege een
pot...

Air Cadets vliegen op basis
Soesterberg

Zo'n 35 leden van de International Air Cadet
Exchange hebben vrijdag de voormali...

video slideshow
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Cothens restaurant blijft spreeuw
serveren

Bezoekers van Proeverij de Pronckheer in
Cothen kunnen daar de komende tijd nog ...

Inbrekers rijden zonder licht door
De Bilt

In De Bilt zijn twee vermoedelijke inbrekers van
de weg gehaald. Ze reden donder...

KvK niet vervolgd voor kastongeluk

De Kamer van Koophandel in Utrecht wordt niet
vervolgd voor het ongeluk met een ...

Politie Mijdrecht zoekt bestuurder
bestelbus

De politie zoekt getuigen van een ongeluk,
afgelopen dinsdag in Mijdrecht. Op d...

Gewapende Montfoorter
gearresteerd

In Montfoort is donderdagavond een gewapende
man aangehouden. Hij droeg een luch...

Maarssenaren boos om
bonnenregen

In Maarssen is commotie ontstaan over
snelheidscontroles op de Verbindingsweg. ...

Utrechtse politie bevrijdt
oververhitte hond

Dankzij een alerte passant heef de politie
vrijdagmiddag in Utrecht een hond uit...

Woerden en Nieuwegein rivalen
Fietsstad 2014

Naast Nieuwegein doet ook Woerden een gooi
naar de titel Fietsstad 2014. Het zij...

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045643/cothens-restaurant-blijft-spreeuw-serveren.html
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http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045707/veenendaler-misbruikte-gehandicapte-niet.html
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"Veenendaler misbruikte
gehandicapte niet"

Justitie heeft vrijspraak geëist voor een 71-jarige
man uit Veenendaal. Hij wer...

Jongeman slaat Utrechtse agent in
gezicht

Een agent heeft in de nacht van donderdag op
vrijdag een klap in zijn gezicht ge...

Knuffeldieven slaan weer toe in
Utrecht

Opnieuw is in Utrecht iemand het slachtoffer
geworden van een knuffeltruc. De v...

Houtense cokedealer en klanten
vastgezet

In Houten heeft de politie een drugsdealer en
drie van z'n klanten opgepakt. Ag...

Rechter spreekt oppasmoeder Jane
G. vrij

De rechtbank in Utrecht heeft oppasmoeder
Jane G. vrijgesproken van poging tot d...

video

Pubers (14, 16) gepakt voor
mishandeling Zuilen

Met de aanhouding van twee jongens van 14 en
16 jaar denkt de politie een flinke...

Snelweghond Kick meldt zich weer
in Leersum

De verdwaalde hond die woensdag een file
veroorzaakte op de A12 is weer terecht....

Groep jongeren mishandelt
bestuurder fietstaxi Houten

In Houten is de bestuurder van een fietstaxi
beroofd en mishandeld door een groe...

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045707/veenendaler-misbruikte-gehandicapte-niet.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045640/jongeman-slaat-utrechtse-agent-in-gezicht.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1045639/knuffeldieven-slaan-weer-toe-in-utrecht.html
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Wijkraad: Te vroeg voor
windmolens op Lage Weide

De Wijkraad Leidsche Rijn vindt dat de
gemeente Utrecht nog geen beslissing kan ...

Nieuwe exploitant Zandpad Utrecht
heeft zes boten klaar

De nieuwe exploitant van de boten aan het
Zandpad is zo goed als klaar om te beg...

Verwarde man zwaait met dolk op
Maarssens balkon

In Maarssen heeft de politie een verwarde man
van een balkon aan de Proostweteri...

Toch Latijns-Amerikaans festival in
Amersfoort

Amersfoort krijgt een alternatief voor het
geschrapte festival Dias Latinos. Pla...

Recreatieterrein Tull en 't Waal weer
open

Recreatieterrein 't Waal Oost in Tull en 't Waal
wordt weer volledig opengesteld...

Strandje Kortenhoef toch asbestvrij

De hekken rond strandje 'De Zuwe' aan de N201
in Kortenhoef worden weer verwijde...

Tippelzone Utrecht merkt nog
weinig van sluiting rosse buurten

Het sluiten van de prostitutieramen in Utrecht
heeft vooralsnog weinig invloed o...

video

Paus omhelst Utrechtse studente in
Rio

De Utrechtse Annemarie Scheerboom heeft
paus Franciscus toegesproken tijdens de ...

audio video slideshow
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Vrachtwagen gekanteld op A27 bij
Hollandsche Rading

Op de A27 tussen Hilversum en Utrecht is een
ravage ontstaan door een gekantelde...

Auto brandt uit in Nieuwegein

In Nieuwegein is een auto uitgebrand. De
bestuurder reed er donderdagavond mee o...

Messentrekker is uit op jackpot

In een café aan het Plein in Nijkerk een gokkast
opengebroken. De dader werd bet...

Auto tegen boom in De Meern

In De Meern is donderdagavond een auto tegen
een boom gereden. Het ongeluk gebeu...

slideshow

Reclame over sluiting seksboten
Zandpad

Een kartbedrijf probeert op ludieke wijze een
slaatje te slaan uit de sluiting v...

Grote bermbrand langs A2 gedoofd

Langs de A2 tussen Nieuwegein en Utrecht
stond donderdagavond 300 meter berm in ...

Eetpiraat lastig te straffen

Het is lastig om eetpiraten te straffen. Bij één
keer uit eten zonder te betalen...

video

Ravage bij inbraak Bosbad De
Vuursche

Bij een inbraak in het kassahuis van Bosbad De
Vuursche in Baarn is een gigantis...

slideshow
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