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Zon levert
lagere huur
Aanbod Woningstichting

U Wageningen
Op twee drukbezochte informatiebijeenkomsten informeerde de Woningstichting alle
bewoners over de mogelijkheid
om zelf stroom op te wekken.
De 124 woningen aan de Haverlanden gaan in de herfst in
grootonderhoud. Zonder een
extra huurverhoging wordt het
dak en de muren geïsoleerd en
er komt overal dubbel glas. Dat
maakt de woningen al flink zuiniger in gasgebruik. Om ook te
besparen op elektriciteitskosten
kunnen bewoners kiezen voor
zonnepanelen. De Wonings-

tichting biedt aan de helft
van de investering in zonnepanelen voor haar rekening
te nemen. De huurders betalen de andere helft via een
huurverhoging.
Zonnepanelen zetten licht
om in stroom. Tien panelen zijn voldoende om een
gezin met twee kinderen te
voorzien in een groot deel
van hun behoefte aan elektriciteit. Wekken de panelen
meer energie op dan het
huishouden verbruikt, dan
wordt de opgewekte stroom
aan het net geleverd. De verwachte opbrengst van tien
zonnepanelen is ongeveer 30
tot 40 euro per maand, terwijl de huurverhoging maar
20 euro bedraagt. De bewonerscommissie, die de plannen van de Woningstichting
kritisch volgt, toonde zich bij
monde van Theo Lubbers al
enthousiast. “Mensen moeten het nog even laten bezinken natuurlijk, maar als
bewonerscommissie zijn we
blij met de voorstellen.”

Zomermarkt met
levende standbeelden
Op de eerste Zomermarkt in het centrum van Wageningen waren vorige week levende standbeelden te bewonderen.
Vrijdag 27 juli is de volgende Zomermarkt. Dan is het thema Wereldmarkt en is er onder andere Afrikaanse zang en
dans.
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Vijf aanhoudingen na vechtpartij
Wageningen

Meer nieuwe studenten
Wageningen

De Algemene IntroductieDagen (AID) Wageningen komen
er weer aan. Dit jaar zal de AID
plaatsvinden van 17 t/m 22 augustus onder het thema ‘Get
Connected’. Er wordt wederom
een stijgend aantal deelnemers
verwacht, maar liefst meer dan
1700. Tijdens deze zes dagen
zullen de AID lopers allerlei activiteiten en feesten langs gaan
om Wageningen en het studentenleven te leren kennen. Ook
voor huidige inwoners van Wa-

geningen zullen er activiteiten zijn zoals de traditionele
openluchtfilm en het Idealis
Straattheater Festival. Het
evenement wordt mogelijk
gemaakt door een team van
ongeveer 350 vrijwilligers
en een bestuur van vijf studenten die een jaar lang zijn
gestopt met studeren om dit
gigantische evenement neer
te zetten.
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Kijk voor meer informatie op www.aid.wur.nl.

Vier mannen en een vrouw zijn
in de nacht van zaterdag op
zondag aangehouden. Zij zouden betrokken zijn geweest bij
een vechtpartij bij een horecagelegenheid in het Wageningse
centrum.
Omstreeks 02.50 uur werd de
politie naar de horecagelegenheid gestuurd. Ter plaatse aangekomen werd er niet meer gevochten. Wel werden de agenten
aangesproken door een 20-jarige Wageninger. Hij wees naar
een andere man en vertelde dat
hij door die persoon was geslagen. De man die hem zou heb-

ben geslagen werd vervolgens
aangehouden. Een medewerker
van de horecagelegenheid wees
naar een andere man die hem
zou hebben geslagen. Ook deze
tweede verdachte werd aangehouden.
De 20-jarige Wageninger die
de agenten had aangesproken,
gedroeg zich recalcitrant. Hem
werd meerdere malen gevorderd weg te gaan. Hij gaf hier
geen gehoor aan, waarna ook
hij werd aangehouden. Een
26-jarige Wageningse luisterde
ook niet naar een aantal vorderingen te vertrekken, waarna
haar aanhouding volgde. Zij zou
tevens een medewerker van de

horecagelegenheid hebben geslagen. Op aanwijzen van een
omstander werd de vijfde persoon aangehouden. Deze zou de
omstander hebben geslagen.
De aanleiding voor het conflict
zou een ruzie in de horecagelegenheid tussen een man en zijn
vriendin zijn geweest. Hierbij
zou de man zijn partner hebben
geslagen. Daarna zou hij een
aanvaring met een personeelslid
van het etablissement hebben
gehad. Meerdere mensen bemoeiden zich met het conflict.
Daarbij zou geslagen zijn. Vervolgens werden mensen buiten
de deur gezet en werd de politie
gebeld.

Kabelkrant in de lucht
Vanaf deze week is de nieuwe
kabelkrant van de Wageningse
lokale omroep RTV Meborah
in de lucht. De kabelkrant is te
vinden op kanaal 31 (UPC).
Het wordt een schakel tussen
alle Wageningers. De kabelkrant informeert, brengt het
laatste nieuws en de meest actuele foto’s. Ook zullen stadsdichter Laurens van der Zee en
columnist Willem Straatman
regelmatig de kabelkrant als hun
podium gebruiken. Er is ruimte
voor sportuitslagen, activiteiten,
meningen, gezellige nieuwtjes,
maar ook voor kinderen wordt
het mogelijk om het een en an-

der op de kabelkrant te laten
zien. Binnenkort kan men op
dit kanaal (ook de allereerste
proefuitzendingen zien van
de tv-poot van RTV Meborah. Onder aanvoering van
programmaleider Jan Elsenaar wordt er hard gewerkt
aan de opbouw van de Wageningse tv-activiteiten. De
radioafdeling van de lokale
omroep is inmiddels al langer actief, dit is in de ether
te beluisteren op 106 FM.
Berichten en informatie sturen naar de kabelkrant van
RTV Meborah kan via kabelkrant@rtvmeborah.nl.

Sta eens stil bij wat je
beweegt

www.npbbennekom.nl

Onze rode paprika
voor een marktprijsje.
Nu in
prijs
gd
verlaa

laat je niet barsten

Geldig t/m zondag 22 juli 2012.

De Woningstichting biedt
huurders in de Haverlanden,
Kennedyweg en Churchillweg
aan om zonnepanelen op
het dak van hun woning te
plaatsen. De huurders kunnen
daarmee hun eigen stroom
opwekken. Dat scheelt hen
zo veel in energiekosten, dat
ze de gevraagde huurverhoging er ruimschoots uithalen.

AH Rode paprika
Per stuk

0.50

Dat helpt.

