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Onwezen
Odijk
Singel 43, 
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tel: 030 - 656 1938
info@onwezenodijk.nl
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Tevreden op weg!

Burgers & Ran
ADVOCATEN
Specialisten in:

Echtscheiding,  Letselschade
&  Ontslag

Houten: Vlierweg 1b
Tel. 030-2318534

Utrecht: Wittevrouwenstraat 44

Doortastend!
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Het Spoor 64
3994 AL  Houten
T 030 6353432
www.sbmadvocaten.nl

www.basic2basic.nl
H a i r s t y l i n g  f o r  m e n

BasicBasic

Team Houten
Thuiszorg in de Buurt

Tel. 06-23902336
houten@buurtzorgnederland.com

HOUTEN - Eén van de 'open 
plekken' in Houten is de wijk 
Leebrug II. Inmiddels heeft 
het college van B en W voor de 
tweede fase van dit plan de uit-
gangspunten vastgesteld. Dat 
gebeurde in de collegevergade-
ring van 5 juli jongstleden.

Aantrekkelijke groene woon-
wijk

Het eerste uitgangspunt dat het 
college benoemt geeft het karak-
ter weer dat deze wijk moet krij-
gen, in navolging van de opzet van 
de rest van Houten-Zuid, namelijk: 
"het maken van een aantrekke-
lijke samenhangende woonwijk 
met enkele voorzieningen en veel 
groen, met een duurzaam accent 
op de locatie 'onderzoek eco-
wijk'." Daarmee doelt het college 
op de plannen van Vereniging Eco-
wijk Houten, om tot een duurzame 
woonwijk te komen. Op de website 
van VEH wordt over het projectplan 
'Het Hout' gesproken over 'een 
ecologisch maar zeker energieneu-
traal woningbouwproject rond een 
eetbare tuin'. De gemeente Hou-
ten doet nog onderzoek naar de 
haalbaarheid van deze Ecowijk in 
Leebrug II.

Programma
Verder heeft het college een 

voorlopig woningbouwprogram-
ma vastgesteld, buiten de eerder 
genoemde Ecowijk. Er zouden 93 
tot 97 woningen moeten verrijzen, 
waarvan minimaal dertig procent 
sociale huurwoningen, minimaal 
tien procent gezinskoopwoningen 
met een maximale koopprijs van 
225.000 euro. De overige circa zes-

tig procent worden vrije sectorwo-
ningen met een koopprijs van mi-
nimaal 225.000 euro. De wijk zal in 
meerdere fases gerealiseerd wor-
den. Dit jaar wordt begonnen met 
fase één, de bouw van extra klas-

lokalen, in 2012 wordt begonnen 
met de ontwikkeling van de west-
zijde van het gebied, en in 2013 
start de derde en laatste fase, het 
gebied ten noorden van Het Hout 
en de geplande Ecowijk-locatie. De 
inspraaktermijn loopt tot 15 sep-
tember, en de proefverkaveling en 
de bijbehorende stukken liggen bij 
de gemeente Houten ter inzage.

Schoolwoningen
Fase één start met de bouw van 

een aantal schoolwoningen die het 
nijpende leslokalentekort in Hou-
ten-Zuid moeten oplossen. Over 
de exacte locatie van deze nieuwe 
schoolwoningen in Leebrug II is in 
de gemeenteraad diverse keren ge-
sproken. Er lagen enkele alternatie-
ven op tafel om aan bezwaren van 
omwonenden tegemoet te komen. 
Uiteindelijk werd in de raadsver-
gadering van 24 mei besloten de 

lokalen toch te bouwen op de oor-
spronkelijk geplande plaats, in de 
oksel van de Vijfwal tegenover de 
appartementengebouwen aan het 
Zwenghout en de Landbouw. Eén 
van de bewoners schrijft daarover 
in een brief aan de redactie: "Ui-
teraard hebben wij hier bezwaar 
tegen aangetekend, we hebben 
al een kinderdagverblijf voor onze 
deur en een naschoolse opvang. Na 
wat gesprekken met de gemeente, 
waren zij bereid het complex 24,5 
meter verderop te bouwen. Als 
bewoners waren wij hier niet blij 
mee en stelden voor het geheel 
vijftig meter verderop te plaatsen. 
En wat doet de gemeente? 24,5 
meter van tafel, vijftig meter van 
tafel, en gewoon terug naar plan 
A. Vervolgens zie ik tot mijn stom-
me verbazing dat de gemeente al 
het groen al heeft weg gehaald en 
een bulldozer de hele lap grond al 

bouwrijp maakt. Ik heb nog nooit 
een gemeente meegemaakt die 
ronduit lak heeft aan de mening 
van zijn bewoners. Participatie 
hoog in het vaandel? Laat me niet 
lachen, gemeente ga je schamen!" 
In de raadsvergadering waarin het 
besluit viel werd duidelijk dat de 
alternatieve locaties ook op bezwa-
ren van weer andere omwonenden 
zouden stuiten. Daarop werd voor 
de oorspronkelijke optie gekozen, 
die volgens wethouder Teeuwen 
het meest verkeersveilig voor de 
schoolgaande kinderen zou zijn, 
direct aan een fietsroute. Vanwege 
het dringende lokalentekort wordt 
er voortgemaakt om de lokalen op 
tijd klaar te hebben. (SV)

Uitgangspunten voor ontwikkeling tweede fase Leebrug II

Er is al een kaalslag gepleegd op het braakliggende terrein tegenover de appartementengebouwen aan het 
Zwenghout en de Landbouw.    foto: Sven Verbeek

De heer H.R. Agterberg 
100 jaar

Oudste inwoner van Houten

HOUTEN - De heer H.R. Agterberg is met 100 jaar de oudste inwoner van 
Houten. Op woensdag 27 juli vierde de hij zijn 100ste verjaardag. Burge-
meester Lamers en zijn echtgenote bezochten de jarige in zijn huis aan 
de Koppeldijk waar hij nog zelfstandig woont. Lamers feliciteerde de 
heer Agterberg namens het gemeentebestuur en overhandigde hem een 
verjaardagstaart. "Doorgaan met ademhalen" is volgens de 100-jarige 
het geheim om honderd te worden. Hij is kan niet meer zo goed horen 
en loopt met een stok, maar is verder nog kwiek en heeft een goed ge-
heugen. "Ziek ben ik niet, maar ik ben versleten. Mijn gewrichten doen 
zeer." Het hele huis zat vol visite. Hij had ook bezoek uit het buitenland. 
Na de oorlog emigreerden veel van zijn broers en zussen naar het bui-
tenland, onder andere naar Argentinië en Australië. Agterberg is in 1911 
geboren in Utrecht. Hij kwam uit een groot gezin van tien kinderen. Zijn 
vrouw leerde hij op dansen kennen, samen kregen ze tien kinderen, ze-
ven dochters en drie zonen. "We hebben een goede tijd gehad samen." 
Ze waren 60 jaar samen. Zij is helaas al overleden. Na hun trouwen heb-
ben ze eerst enige tijd in Utrecht gewoond. Hij wilde voor zichzelf begin-
nen en vond in Houten aan de Fortweg een huisje met wat grond er bij. 
Het is hem met vallen en opstaan gelukt om zo in zijn levensonderhoud 
te voorzien. Hij kijkt daar met veel voldoening op terug. In zijn werkza-
me leven was Agterberg net als zijn vader hovenier en teelde hij planten, 
groente en fruit. Het gezin heeft 36 jaar aan de Fortweg vlak naast Fort 
't Hemeltje gewoond. Toen Jongerius ging uitbreiden zijn zij verhuisd 
naar de Koppeldijk waar hij nu ook al weer zo'n 24 jaar woont. (JvA) 
foto: John van Amerongen

HOUTEN - Volgende week dins-
dag barst het Fladderen weer los! 
Fladderburgemeester Petra van 
den Kieboom zal dan weer drie 
dagen de leiding hebben over het 
Fladderdorp. Dit jaar staat het flad-
derfeest in het teken van 'het ge-
luid van Houten'. Spannende, lieve, 
enge, harde en zachte geluiden. 
Op de negen locaties, Klavertje 
Vier, De Vlinder, De Grund, De Stek, 

De Heuvel, De Boog, De Plantage, 
Nieuwoord en De Geer gaat men 
op zoek naar zijn eigen geluid. 
Ook zijn er weer twee kampen, 
één voor de kinderen uit groep 7/8 
en één voor 12 - 14 jarigen. De eer-
ste groep gaat naar Driebergen, de 
tweede groep naar Veenendaal.

Inschrjiven is helaas niet meer 
mogelijk. 

Fladderen: laat je horen
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