
Nieuwegeinse Helden 
 
Helden zijn er in alle vormen en maten, ook in Nieuwegein. De 
wijkagent die al 15 jaar in Nieuwegein 
rondloopt en het tienermeisje dat een 
bloedende medebewoner redde, maar ook de 
initiatiefnemers van Geinbeat die de stad van 
een geliefd festival hebben voorzien. Dit 
zijn slechts drie van de 31 helden die 
gemeente Nieuwegein samenbrengt in de 
tentoonstelling ‘Nieuwegeinse Helden’. De 
helden zijn te bewonderen op grote gekleurde 
vlaggen op Parkeerterrein West in de 
binnenstad en vanaf nu ook iedere week op De 
Digitale Stad Nieuwegein. Deze week de tiende 
van 31 afleveringen: Maarten Koek (37)Actief 
bewoner Kruyderlaan. 
 

‘Ons gezin woont al zeven jaar erg fijn aan 
de Kruyderlaan. We kijken uit op een 
trapveldje, met daar achter de drukke 
Noordstedeweg en het in aanbouw zijnde, 
nieuwe centrum. Dat trapveldje is het laatste 
plukje groen voor onze deur. Mijn zoon heeft 
er vaak gevoetbald. Mede dankzij de inzet van 
een aantal oudere bewoners die altijd hebben 
gevochten om de groenstrook voor de buurt te behouden. Nu ze 
vanwege hun leeftijd de strijd hebben moeten staken, heb ik 
het stokje overgenomen. Want al is mijn zoon nu 15 - en weinig 
meer op het veldje te vinden - ook andere kinderen moeten er 
blijven kunnen spelen.  

En dus ga ik vaak langs de deuren als de gemeente weer een 
nieuw onzalig plan heeft bedacht om de strook in te perken. Zo 
heb ik met een handtekeningenlijst weten te voorkomen dat er 
een transformatiehuisje op zou worden neergezet. Toen onlangs 
een boom op één van de houten doeltjes viel, heb ik me sterk 
gemaakt om nieuwe doeltjes te realiseren. Ze staan er nog 
niet. Maar geloof me, dat is slechts een kwestie van tijd.  

Met zoveel nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten in de buurt 
is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste 
plannen. Daarom sla ik geen bewonersvergadering over. Ook heb 
ik zitting genomen in een klankbordgroep, om, wanneer nodig, 
op voorhand onze zorgen te uiten. Te vaak nemen bewoners geen 
enkele moeite zich in de gemeentepolitiek te roeren. Om 
vervolgens achteraf te klagen over wat er allemaal is fout 
gegaan. Ik zie het anders: als je geen deel uitmaakt van de 
oplossing, ben je deel van het probleem.' 


