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Glitter en fashion met Marijke
Marijke Helwegen mocht niet op zijn glitter- en glamourfeestje ontbreken. Ondernemer Joost Versteeg had de mediapersoonlijkheid, die
een vriendin van hem is, uitgenodigd om het tweede filiaal van zijn modezaak Jozenzo te openen. Gisteravond kregen de ruim tweehonderd gasten een voorproefje van het assortiment van de nieuwe heren- en damesmodewinkel aan de Grotestraat in Ede met een oppervlakte van driehonderd vierkante meter. De 25-jarige Versteeg begon zes geleden zijn eerste modezaak in Rhenen.

Wegslepen
auto kost
150 euro
VEENENDAAL – In een gedeelte van
Veenendaal is in de periode rondom Koninginnedag een wegsleepverordening van kracht. Deze regeling maakt het voor de gemeente
mogelijk auto’s die op verboden
plaatsen geparkeerd staan weg te
slepen. In verband met veiligheidsmaatregelen geldt er in het centrum een voertuigenverbod op 30
april, als voor de koninklijke familie een bezoek aan Veenendaal en
Rhenen gepland staat. Foutief geparkeerde auto’s worden weggesleept en naar de gemeentewerf
aan de Nijverheidslaan in Veenendaal gebracht. Eigenaren betalen
bij het ophalen van hun voertuig
een boete van 150 euro.
Rhenen heeft sinds september
2011 een vaste wegsleepregeling.

DUURZAAMHEID Bedrijfsadvies energiebesparing en zonnepanelen

Scan Zonne-energie
Wageningen van start
Stichting Zonne-energie Wageningen start activiteiten.
䢇 Zon&Energiescan wijst bedrijven op mogelijkheden energiebesparing en gebruik zonnepanelen op het dak.
䢇 Over twee jaar 30.000 vierkante meter zonnepanelen.
䢇

door Arnold Winkel
WAGENINGEN – Met een energie-

scan van het Heerenstraat Theater
is de Stichting Zonne-energie Wageningen gisteren gestart met haar
activiteiten. „De scan is bedoeld

voor het midden- en kleinbedrijf
met een eigen pand”, vertelt Rogier Coenraads van Zonne-energie
Wageningen. „We kunnen zo snel
zien of een bedrijf energie kan bezuinigen en of het geschikt is voor
zonnepanelen op het dak.”
Arno Albers van het Wageningse
bedrijf Wepro doet de scan, onder
meer met een soort infraroodcamera. Een eerste conclusie voor de
bioscoop is dat het dak slecht is geïsoleerd, er stukken zijn met enkel
glas en er warmte van de projectoren verloren gaat. De conclusie is
dat het Heerenstraat Theater nog
het een en ander kan doen aan
energiebesparing. Over zonnepane-

len laat Albers zich niet uit, maar
Coenraads ziet mogelijkheden op
de schuine uitbouwen van het
pand en op het platte dak.
Een scan kost volgens Coenraads
ongeveer 1.000 euro, maar door
subsidie hoeft een bedrijf nu maar
200 euro te betalen. „En als dat bedrijf energiesparende maatregelen
neemt, wordt dit bedrag terugbetaald.” Hij voegt eraan toe dat de
bedrijven hun investering binnen
een paar jaar hebben terugverdiend. „Dat maakt het ook interessant om mee te doen.”
Vervolg op pagina 33: 30.000
vierkante meter zonnepanelen
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Vervolg op pagina
Ziel en zaligheid in fashion

Kritiek op tunnels
onder spoor in Ede
EDE – Twee nieuwe spoortunnels
onder de intercitylijn door Ede
kunnen inwoners van de spoorwijken nog niet overtuigen. Dat bleek
gisteravond tijdens een presentatie
van het plan voor een nieuw centraal station Ede-Wageningen en
een spoorzone zonder de gevaarlijke en drukke spoorwegovergangen
Kerkweg en Hakselseweg.
Zie ook pagina 32:
‘Zonder overgang sluit onze zaak’

Geld en sieraden
gestolen in Harskamp
HARSKAMP – Bewoners van een woning aan De Rank in Harskamp
hebben woensdag aangifte gedaan
van inbraak. Inbrekers sloegen hun
slag in de middag van donderdag
23 februari. Daarbij maakten ze
geld en sieraden buit. De dieven
kwamen vermoedelijk binnen
door insluiping. De politie stelt
naar aanleiding van de diefstal een
buurtonderzoek in.

