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Klik en win

Blog Publiek

Win een verblijf bij
Landal GreenParks
voor zes personen

Publiek, de landelijke belangenvereniging van cultuurliefhebbers,
schrijft elke donderdag een blog
voor onze site, met actueel nieuws
over cultuur in onze omgeving.

www.deweekkrant.nl/actie

www.stadsbladutrecht.nl

Raadsleden bezoeken West
Utrecht

Raadsleden bezoeken op donderdag 1 december de wijk
West. Het centrale thema is
‘Klimaatneutrale wijk’. De bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00

uur in Houtzaagmolen De Ster,
Molenpark 3.
Een vertegenwoordiger van het
bewonersinitiatief LomboXnet
vertelt over zonne-energie op
scholen, elektrische rijden en

een smart grid (slim energienet)
in Lombok.
Vereniging Energie U geeft uitleg over het plan voor windmolens op Lage Weide en energieambassadeurs.

Compenseer mensen zonder auto
Kees van Oosten

Het Kennisplatform voor
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
(CROW) berekende dat op
elke openbare parkeerplaats
elk jaar 330 euro subsidie
toegelegd moet worden omdat de opbrengst uit betaald
parkeren en vergunningenparkeren niet kostendekkend
is. Die 330 euro subsidie per
parkeerplaats wordt opgebracht door iedereen die
belasting betaalt, dus ook
door iedere belastingbetaler
die geen auto heeft. Voor het
gebruik van het autowegennet geldt hetzelfde: de opbrengst van wegenbelasting,
belasting personenauto’s en

motorrijwielenbelasting (bpm)
en accijns op brandstof is niet
voldoende om alle kosten te
dekken van de aanleg en onderhoud van wegen en de kosten
van milieuvervuiling, verkeerslawaai en sloop van woningen
en gebouwen om wegen aan
te kunnen leggen. Daar moet
geld bij, belastinggeld, dat ook
wordt opgebracht door mensen
die geen auto (willen) hebben.
Veel mensen hebben geen auto.
Kunnen niet autorijden, kunnen geen auto betalen of vinden
dat de auto te veel nadelen heeft
voor het milieu. Is het niet erg
oneerlijk dat die mensen wél
moeten meebetalen aan het subsidiëren van parkeerplaatsen en
het wegennet? Een rechtvaar-

dige oplossing zou zijn om
mensen die geen auto hebben
of gebruiken te compenseren
door een belastingaftrek van
pakweg 1000 euro per jaar.

0 Reageren? Dat kan.
E-mail: kvanoost@xs4all.nl

Kees van Oosten
FOTO: JESSE POUW

‘Utrecht Bruist!’
Vandaag zijn Fotostudio
George Terberg, Fotowedstrijd Utrecht en
Fotowedstrijd FC Utrecht
gestart. Iedereen mag
aan beide wedstrijden
deelnemen. Het thema
is ‘Utrecht Bruist!’. Een
deskundige jury, onder
leiding van burgemeester
Aleid Wolfsen, bepaalt
wie de winnaar wordt van
de vakjurywedstrijd.

U Utrecht
De beste foto’s komen online
te staan voor de publiekswedstrijd. De foto waarop
het meest gestemd wordt,
wint de publieksprijs.
De Official Partners van de
wedstrijd zijn Stadspromotie
Utrecht, Toerisme Utrecht,
FC Utrecht en deze krant.
Niet alleen bewoners maar
ook op bezoekers van de
stad mogen meedoen. Fotowedstrijd Utrecht roept
dan ook iedereen op om een
foto in te sturen. De foto
moet vlakbij of in Utrecht

Ze zeggen niet voor niets ‘Een bewegend
beeld spreekt meer dan 1000 woorden’. Dat
geldt natuurlijk ook als je woning te koop
staat. Hoe meer info een huizenzoeker kan
vinden hoe beter. “Wij weten als geen ander
hoe belangrijk een mooie presentatie met
rijke informatie bij een woning is”, zegt
Ronald Barends, directeur Huislijn.nl. “Wij
bieden de huiseigenaar met onze Movie
Special een simpele manier én - niet geheel
onbelangrijk – een gratis manier om hier
zelf een bijdrage aan te leveren.”.
Maak een film van je woning en Huislijn.nl
plaatst deze gratis op www.huislijn.nl. Je kunt
op allerlei manieren te werk gaan: komisch,
zakelijk of artistiek? Alles is mogelijk! Zorg
dat je woning beter gepresenteerd wordt en dus

meer aanvragen voor bezichtigingen krijgt.
Wij plaatsen de woningen met ingezonden
film gratis 1 maand
bovenaan als
Movie Special.
Stuur de link van
je Youtube film of
je filmbestand naar
actie@huislijn.nl
en Huislijn.nl
plaatst deze gratis
voor u in de Movie
Special.

600.000
huizenzoekers
per maand
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WINKELCENTRUM DE MEERPAAL 3991 CE HOUTEN

SKI’S & SKI-SCHOENEN nú HALVE PRIJS!

Open ma t/m wo 9.30-18.00 uur • do en vrij van 9.30-21.00 uur, za 09-17.00 uur • koopzondag 11-17.00 uur.

50% korting op ski’s & ski-schoenen!

gemaakt zijn. Breng daarbij het
thema ‘Utrecht Bruist!’ op een
originele manier in beeld. Als
je (ook) meedoet aan Fotowedstrijd FC Utrecht dan mag jouw
foto overal ter wereld gemaakt
zijn. Zorg voor een duidelijke
link met FC Utrecht en wees
origineel en creatief.
Foto’s kunnen tot en met 7 januari 2012 worden ingestuurd
via de website. Op de site vind
je diverse tips en trucs om te
winnen en je kunt je inschrij-

ven voor de nieuwsbrief. Je foto
moet minimaal 1 en maximaal
10 MB groot zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag
18 februari in de Michaëlskapel van de Domtoren, ooit de
privé-kapel van de bisschop
van Utrecht. Stichting Fotowedstrijd Utrecht wens je veel
plezier tijjdens het maken van
jouw foto.

0

Surf voor meer info naar
www.fotowedstrijdutrecht.nl.

Advertorial

Advertorial

Pak je mobiel en verkoop je woning!
De Movie Special

Doe mee met Fotowedstrijd (FC) Utrecht 2011! Voorzitter
Martin Planken (links) en Aleid Wolfsen zijn een van de juryleden.
FOTO: MARNIX SCHMIDT

Slagen? Auto vragen!
UNIEK CONCEPT IN NEDERLAND
Twee oude Utrechtse bedrijven, Bruinsma Verkeersopleidingen en AutoRent Vitesse, hebben een uniek concept
ontwikkeld dat ‘pas geslaagden’ in de gelegenheid stelt
om direct een auto te kunnen
rijden. Door deze samenwerking kan iemand die geslaagd
is bij Bruinsma Verkeersopleidingen al vanaf 18 jaar
een auto huren bij AutoRent
Vitesse, en dat is uniek in Nederland! De voorwaarden om
een auto te kunnen huren zijn
meestal minimaal een jaar in
het bezit van je rijbewijs en /
of minimaal 21 jaar. Maar bij
het MY-First-Car programma kunnen pas geslaagden
een auto huren bij AutoRent
Vitesse.

Bruinsma Verkeersopleidingen
is de grootse verkeersschool en
bedient jaarlijks duizenden leerlingen. “Ik ben ervan overtuigd
dat deze samenwerking met AutoRent Vitesse een mooi concept
is: onze opleidingen hebben een
hoogstaand niveau. Wij leiden
de leerlingen zo goed mogelijk
op in het verantwoord gebruik
van de auto”.
zegt Frank Hoornenborg directeur van Bruinsma Verkeersopleidingen.
Voor AutoRent Vitesse is dit
een mooie kans om een nieuwe
doelgroep te bereiken. Wij zijn
altijd innovatief bezig en willen
dan ook deze pas geslaagden
een kans geven om in een auto
te rijden. De AutoRent organi-

satie bestaat uit 31 franchise nemers en 53 kantoren met meer
dan 5000 auto’s, wellicht dat dit
concept op meerdere vestigingen uitgerold gaat worden, zegt
Theo Hanssen Directeur van
AutoRent Vitesse.
AutoRent Vitesse biedt iedereen
die zijn rijbewijs B haalt of heeft
gehaald na
1 november 2011 een gratis dag
autohuur aan.
Deze aanbieding is geldig tot 6
maanden na het behalen van je
rijbewijs. Kijk voor de voorwaarden op www.autorentvitesse.nl
of vraag via 030-2510606 de
folder aan.
We zien je snel!

AutoRent Vitesse
Koningsweg 2 + 4 3582 GE Utrecht
T 030 - 251 06 06
F 030 – 251 09 56

