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Dit is Prullie, de bekendste 
prullenbak van Nieuwegein. 

Deze zwerfafvalmascotte beleeft 
elke week een nieuw avontuur en 

heeft als doel Nieuwegeiners bewust 
te maken van het afval op straat. 

Zwerfafval is geen mooi plaatje en 
het is ook nog hartstikke slecht voor 
het milieu. Daarom zet Prullie zich in 
voor een zwerfafvalvrij Nieuwegein. 
Ook een steentje bijdragen aan een 

schonere Nieuwegein? 

Kijk voor meer informatie op 
www.nieuwegein.nl/zwerfafval.

Prullie

  

Volg ons via: 
Twitter (@raadngein) 
Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Instagram (@NieuwegeinseRaad)
website: nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl
Maandelijkse nieuwsbrief

Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl

Op 1 juni vindt er voor het eerst sinds 
20 april weer een reguliere raadsvergade-
ring plaats. Wat staat er op de agenda?

Van twee gemeenschappelijke regelingen 
(regionale samenwerkingen) worden de 
financiën onder de loep genomen. RMN 
(de organisatie die onder meer het huisvuil 
ophaalt) en AVU (de partij die verantwoor-
delijk is voor de verwerking ervan) bieden 
hun begroting, jaarrekening en/of begro-
tingswijziging aan. Omdat het gemeen-
schappelijke regelingen zijn, is het een 
taak van onze raad om over de financiën 
te oordelen. Zo zorgen raad en stad samen 
voor een gezond financieel beleid.

Verder krijgt de raad voorstellen voor de 
kiezen over klimaatadaptatie en over volks-
huisvesting. Vanwege klimaatverandering 
vindt Nieuwegein het belangrijk goed 
voorbereid te zijn op onder meer extreme 
weersomstandigheden. Hiervoor is met 
het Omgevingsprogramma Klimaatadap-
tatie een duidelijk plan opgesteld. De raad 
wordt gevraagd dit plan goed te keuren. 
Naar volkshuisvesting is een onderzoek 
gedaan door de Rekenkamercommissie. 
Daaruit zijn een aantal aanbevelingen 
voortgekomen. De raad wordt deze avond 
gevraagd deze aanbevelingen over te 
nemen. Wilt u weten hoe het precies zit? 
Bekijk de volledige agenda en
alle bijbehorende stukken op 
NieuwegeinseRaad.live/Stream1.

Installatieraad 5 juni
Op 5 juni is het zover, dan krijgt Nieuwe-
gein met Marijke van Beukering-Huijbregts 
een nieuwe burgemeester. De installatie-
raad begint om 19.30 uur en duurt naar 
verwachting een uur. Zoals altijd is de 
vergadering openbaar, maar vanwege de 
grote belangstelling en de beperkte ruimte 
is deze niet voor iedereen fysiek toeganke-
lijk. Wel zal er een grote afvaardiging uit de 
stad aanwezig zijn. Overige geïnteresseer-
den kunnen meekijken via de livestream. ●

Raadsvergadering  
1 juni

Week van de 
Jonge 
Mantelzorger
Van 30 mei t/m 7 juni staan jonge mantelzorgers in het 
zonnetje tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger. Het 
Steunpunt Mantelzorg organiseert dan leuke activiteiten 
voor Nieuwegeinse jongeren van 8 t/m 18 jaar met een 
gezinslid dat langdurig ziek is of zorg nodig heeft. 

De jonge mantelzorgers kunnen gratis meedoen aan een 
muziekworkshop van rapper Sinniwavi, sport en spel bij 
Geinoord, een kookworkshop of wedstrijdje lasergamen. 
Alle activiteiten en het 
aanmeldformulier staan op 
www.mantelzorgnieuwegein.nl/jmz23 
of scan de QR code.

Kent u een jonge mantelzorger? 
Geef het aan hem of haar door! ●

Vorige week kreeg de politie een melding van een auto-inbraak op heterdaad. 
Een alerte burger had wat gehoord en belde 112. Door samenwerking met 
collega’s en de inzet van politiehonden werd al snel een verdachte aangehouden 
die zich probeerde te verstoppen. Niet veel later werd de  tweede verdachte 
aangetroffen en is ook de buit teruggevonden. Ziet u een verdachte situatie? 
Bel dan 112. Anoniem kan ook, via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.

Heterdaad auto-inbraak leidt tot twee 
aanhoudingen Verdachte situatie? Bel 112!

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen. Tussen de mensen, midden in de 
maatschappij. Maar ook in de buurt van 

winkels, een gezondheidscentrum en ont-
moetingsplekken. ‘Verzorgd Wonen’ maakt 
dat mogelijk. De appartementen hebben ook 
vaak aanpassingen, waardoor u langer en 
prettiger zelfstandig kunt blijven wonen. Er 
zijn zowel sociale huurwoningen als particu-
liere huurwoningen beschikbaar.
 
Advies op maat van de wooncoach
De gemeente Nieuwegein vindt het be-
langrijk dat inwoners een passende woning 
hebben, ook als er zorg of hulp nodig is. 
De wooncoach kan mensen daarbij op weg 
helpen. Zo kwamen meneer en mevrouw 
De Haan (73 en 67 jaar) naar het inloop-
spreekuur van het Woonloket. Zij verhuisden 
een aantal jaar geleden vanuit Utrecht naar 
Nieuwegein. Hier woonde hun dochter en 
hun keuze viel daarom op een leuke flat bij 
haar in de buurt. Door een longziekte is het 
voor mevrouw De Haan steeds lastiger om 
afstanden overbruggen. Helaas zijn er geen 
winkels in de buurt van hun huidige flat. 
Daarom vroegen zij advies aan de woon-
coach, die samen met hen de mogelijkheden 
in Nieuwegein heeft onderzocht. Verzorgd 

Verzorgd Wonen: iets voor u? 
Wonen bleek een goede optie voor dit 
echtpaar. Hun aanvraag werd goedgekeurd 
en via WoningNet konden zij reageren op 
appartementen met het Verzorgd Wonen 
label. Inmiddels hebben zij een gelijkvloerse 
woning gevonden dichtbij winkels.

Verhuiswens? Neem contact op!
Heeft u zelf een verhuiswens, bijvoorbeeld 
om gelijkvloers te gaan wonen? Dan kunt u 

terecht bij het Woonloket. De wooncoaches 
denken graag mee over de beste oplossing 
voor elke persoonlijke situatie. U bent van 
harte welkom tijdens het inloopspreekuur, 
elke maandagmiddag tussen 13.00 en 16.00 
uur in het Stadshuis (1e verdieping, balie 2 
en 3). 
U kunt ook mailen naar 
wooncoach@nieuwegein.nl
of bellen naar 14030. ●

U kunt ons ook volgen 
via de sociale media

Facebook: @Gemeente.Nieuwegein

Instagram: @gemeente_nieuwegein

Twitter: @Gem_Nieuwegein

LinkedIn: Gemeente Nieuwegein



Gemeentenieuws

Leerlingen van basisschool Vroonestein 
openden vorige week hun nieuwe groen-
blauwe schoolplein. Een groenblauw 

schoolplein is een klimaatbestendig plein. 
Een groot deel van de tegels is vervangen 
door groen. Op het plein staan speelvoor-
zieningen van hout en touw en ook zijn er 
maatregelen aangebracht om regenwater 
op te vangen, zoals een regenwatervijver. 
De leerlingen hebben het nieuwe plein zelf 
ontworpen. 

Groenblauw schoolplein voor 
basisschool Vroonestein 

De kosten voor energie stijgen. Isoleren 
en het beperken van het energieverbruik 
is daarom de moeite waard. Voor veel 
VvE’s (Vereniging van Eigenaren) is dit 
een uitdaging. Op woensdagavond 14 
juni organiseert de gemeente een infor-
matieavond voor leden en bestuurders 
van VvE’s. 

Investeringen kunnen groot zijn en de organi-
satie daarvan complex. Daarom kunnen VvE’s 
in Nieuwegein advies krijgen over een meerja-
ren onderhoudsplanning, de mogelijkheden 
om energie te besparen, financieringscon-
structies, subsidieregelingen en de selectie 
van aannemers. Ook kunt u begeleiding 
krijgen bij de besluitvorming binnen uw VvE.

Informatieavond
Leden en bestuurders van VvE’s zijn van harte 
welkom op de informatieavond op 14 juni 
om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het 

Informatieavond over 
verduurzaming VvE

Stadshuis op de 4de verdieping in Nieuwe-
gein. Op deze avond krijgt u informatie over 
de plannen op het gebied van verduurzaming 
vanuit de gemeente. Vervolgens wordt er in 
samenwerking met Duurzame VvE vertelt 
wat de mogelijkheden zijn voor het verduur-
zamen van uw VvE. Ook gaan we in op de 
financieringsmogelijkheden. Aanmelden kan 
via of scan de qr-code.

Meer informatie
Gemeente Nieuwegein doet mee met het 
project Duurzame VvE (DVvE). Dankzij een 
Europese subsidie en een bijdrage van de 
gemeente, kan DVvE de VvE’s tegen een 
verlaagd tarief begeleiden. 

Meer informatie over de aanpak van 
DVvE vind je op www.dvve.nl.
Heeft u vragen over de informatie-
bijeenkomst dan kunt u mailen naar
duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl. ●

Wethouder Marieke Schouten was tijdens 
de opening van het schoolplein aanwezig. 
“Complimenten aan de school en alle betrok-
kenen dat zij zo’n prachtige groene speelplek 
gemaakt hebben voor zowel de leerlingen 
als de kinderen in de buurt.” aldus Marieke 
Schouten. 

Dit project is een samenwerking tussen onder 
andere het schoolbestuur, de gemeente,- 
de provincie en het waterschap. ●

Groener Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein is een fijne stad met mooie natuur en 
een afwisselend landschap. Natuur is belangrijk als leefgebied 
voor planten en dieren en ook voor een gezonde en prettige 

omgeving om in te leven, te wonen en te werken. Nieuwegein wil 
het openbaar groen in de stad voor iedereen bereikbaar houden 
en de kwaliteit verbeteren. Denk met ons 
mee! Dit kan tot maandag 29 mei via 
www.ikbennieuwegein.nl/natuurindestad. 
Onder de deelnemers worden 10 Nationale 
Tuinbonnen voor tuin, terras of thuis verloot 
t.w.v. € 50.

Omgevingsprogramma Natuur in de stad
Uw visie, ervaringen en ideeën als inwoner van de stad, worden 
verwerkt in het Omgevingsprogramma Natuur in de stad. In dit 
programma staat hoe de gemeente wil bijdragen aan de visie van 
Nieuwegein als een klimaat neutrale en klimaatbestendige stad.  
Het plan biedt de komende tien tot vijftien jaar kaders voor allerlei 
natuurversterkende maatregelen. Iedereen die in Nieuwegein 
woont en werkt krijgt te maken met deze aanpassingen en 
daarom wil de gemeente bij de totstandkoming en uitvoering van 
het Omgevingsprogramma Natuur in de stad samen optrekken 
met inwoners, (groen)partners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties én professionals. ●

Bent u of kent u een kunstenaar? Dan 
zijn wij op zoek naar u! We zoeken 
een Nieuwegeinse kunstenaar die een 

fysiek kunstwerk voor in de buitenruimte van 
de Nieuwegeinse wijk de Gebouwendriften 
gaat maken. Het kunstobject dient te worden 
gerealiseerd in samenwerking met bewoners, 
lokale ondernemers en maatschappelijke 
partners. Uw creativiteit en ideeën zijn de 
basis en daarnaast heeft u ook een idee hoe 
u de buurt betrekt om bij actief te dragen aan 
het kunstwerk.

Nieuwegeinse kunstenaars gezocht 
We nodigen maximaal drie kunstenaars uit 
om een projectvoorstel te schrijven en een 
pitch voor te bereiden. Een pitch is een korte 
presentatie waarin u uw idee presenteert 
aan de buurtbewoners. Door middel van 
stemmen wordt één kunstenaar geselecteerd 
die de opdracht mag gaan uitvoeren. 

Bent u de kunstenaar die wij zoeken, 
meld u dan snel aan via gebouwendriften@
nieuwegein.nl. Aanmelden kan tot 9 juni 
2023. ●

U heeft nog een paar dagen 
om de enquête in te vullen 


