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VVD 'de
weg kwijt'

Lokaal

AMSTELVEEN - Een 92-
jarige inwoonster van Am-
stelveen is jongstleden
woensdag na een aanrijding
met een bus in het Stads-
hart aan haar verwondin-
gen overleden.
De vrouw stak kort na twee
uur 's middags over bij het
busstation aan de Thomas
Cookstraat/ hoek Keizer Ka-
relweg, toen een net wegrij-

dende bus 170 haar over het
hoofd zag en haar raakte. De
vrouw kwam ten val en werd
met ernstig verwondingen
aan het hoofd naar een zie-
kenhuis overgebracht, waar
zij later op de avond over-
leed. De buschauffeur is door
de politie verhoord. Een on-
derzoek is ingesteld.

Dodelijk busongeval
AMSTELVEEN - Door het
definitief invoeren van twee
hinderbeperkende maatre-
gelen wordt de overlast van
vliegverkeer boven Amstel-
veen blijvend minder.
Het gaat om de optimalisatie
van de vertrekroutes van de
Polderbaan naar het zuiden
waarbij in één bocht gedraaid
wordt boven het westelijk ha-

vengebied van Amsterdam.
Omdat de route al vroeg in de
ochtend wordt gevlogen
neemt ook de slaapverstoring
aanzienlijk af.
Zie verder 'Nadelig voor West
en B'hoevedorp'

Daling vliegtuiglawaai

DOOR ANDRÉ GERRITSEN

AMSTELVEEN - De VVD,
Amstelveens grootste partij,
staat voorlopig buitenspel
bij de thans gestarte coali-
tievorming voor de be-
stuursperiode 2010-2014.
Alhoewel de gemeenteraads-
verkiezingen nog 7 maanden
weg zijn, sluiten PvdA, CDA,
GroenLinks en D66 achter de
schermen een stevig pact,
waardoor collegedeelname
van de VVD in de volgende
politieke periode momenteel
uiterst onzeker is. Die truc
haalden de partijen in 2002
ook uit, waardoor de libera-
len in de oppositie beland-
den.
Mede door een veelbespro-
ken opstelling van de VVD
tijdens de behandeling van de
kadernota afgelopen woens-
dag, zien de partijen in Am-
stelveens grootste fractie mo-
menteel een onbetrouwbare
en versnipperde coalitiepart-
ner. Bovendien is de kritiek
en druk op VVD-wethouders
(Hellendall, financiën en Ta-
bak, sport) groot. 
Een val van het huidige colle-
ge, ingegeven door een steeds
groter wordende scheur tus-
sen PvdA en VVD, blijkt af-
gelopen week ternauwernood
te zijn voorkomen. De 'nieu-
we'coalitiepartijen zouden
geen heil hebben gezien in
vervanging van de veelge-
plaagde VVD-wethouders,
voor een periode van 7 maan-
den.
Zie verder pag. 3 'VVD is
weg eventjes kwijt'

VVD mogelijk  
buitenspel in 
college '10-'14

DOOR HENK GODTHELP

AMSTELVEEN - De spoed-
eisende hulp ('eerste hulp'),
die het Ziekenhuis Amstel-
land vanaf het tweede
kwartaal volgend jaar gaat
bieden, zal zeven dagen per
week tot tien uur 's avonds
beschikbaar zijn.
Dat stelt de voorzitter van de
Raad van Bestuur, de heer J.
Moors vandaag in een ge-
sprek met deze krant.
,,Een bezetting gedurende de
nacht is te kostbaar," aldus
Moors. ,,Onze verwachting is
ook dat de vraag naar spoed-
eisende hulp 's nachts in ons
ziekenhuis gering zal zijn.
We kennen in deze omgeving
geen grote nachtelijke activi-
teit waar de hulpvraag van-
daan zou kunnen komen."
,,De eerste hulp wordt mo-
menteel gerealiseerd in sa-
menhang met de huisartsen-
post, die wel 24 uur
bereikbaar zal zijn, en een
apotheek. Eind eerste kwar-
taal 2010 moet een en ander
gereed zijn."
Lees elders deze krant 'Zie-
kenhuis wil af van erfpacht'.

'Eerste hulp'
in ziekenhuis
tot 22.00 uur

AMSTELVEEN - Bij een
super aan Westelijk Half-
rond is vrijdagnacht inge-
broken. De deur werd ge-
forceerd, waarna men met
sigaretten verdween.

Inbraak super

AMSTELVEEN - In een woning aan de Tom Lodewijklaan
op het voormalig A3-tracé in Amstelveen Noord-Oost is giste-
renmorgen de bliksem ingeslagen. Vallende dakpannen zorg-
den voor de nodige overlast. Volgens de brandweer heeft he-

vige regenval de ontstane brand in het dak geblust. In de wo-
ning, en bij de buren, is diverse elektrische apparatuur, zoals
computer, cv, koffiezetter, kookplaat en telefoon, kapotge-
gaan. Foto: Adriaan Kaandorp

Bliksem...

Nummer één van
Amstelveen!

KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP

WWW.BROCKHOFF.NL

BioToppers

Blader snel verder
Natuurwinkels
Amsterdam
Amstelveen
Hoorn

Geniet van
biologische
producten

voor zomerse
prijzen

Zie de Smitco
TUINTOPPERS

elders in deze
krant

Guispad 5 - Westzaan bij molen 
‘’De Schoonmaker’’ Tel. 075 - 621 85 41

Zie onze aanbiedingen elders in deze editie
of kijk op www.bed4less.nl

Klaprozenweg 21a • A’dam-Noord • Tel. 020 -6326620
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Jersey Hoeslakens 90 x 200 NU € 0,99

140 x 200 NU € 1,99

180 x 200 NU € 2,99

100% katoen, 
130 grams

MAX. 5 STUKS PER KLANT

A A L S M E E R
0297 344 444

AMSTELVEEN
020 42 62 452

U I T H O O R N
0297 5678 63 www.ekz.nl

Uw Fiat dealer
voor Aalsmeer
en Amstelveen

Automobielbedrijf D. van der Wal B.V.
Witteweg 6, 1431 CZ Aalsmeer, tel. (0297) 325230, 

Fax (0297) 345479, www.fiatdealer.nl/vanderwal

Citroën Auto * Etoile B.V.
Bouwerij 85 - Amstelveen - 020 -6479929 - www.etoile.citroen.nl

Vakantievoordeel in juli:
Gratis kosten rijklaarmaken

t.w.v. € 500,-
bij elke occasion!

€ 5.700,-
voorde

el!

Slechts
15 stuks! w w w . v a n k o u w e n . n l

Maximaal
1 per klant

€ 12.995,-
Chevrolet Nubira SW

1.6 Spirit Airco Limted Editionvan € 18.695,- nu€ 12.995,-

We hebben ze weer
ONBEPERKT
MOSSELEN

ETEN
Amsterdamseweg 193 - Amstelveen
Tel. 020-6401101 - www.abina.nl

www.gklinkhamer.nl

Baambrugsezuwe 204
3645 AM Vinkeveen

0294-291 545
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