
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 negentiende van 31 
afleveringen: Hans Elberse (62) Verkeersploeg.  

‘Op 13 oktober 2010 vierde ik mijn 35-jarig 
jubileum bij de gemeente. Al die jaren werk ik 
al in de buitendienst bij Verkeerbeheer. Ook 
heb ik 31 jaar lang bij de vrijwillige 
brandweer en de strooidienst gezeten. Maar 
daarmee ben ik inmiddels gestopt. Vooral het 
werk bij de strooidienst hakt in je 
privéleven. Zonder het geduld van mijn vrouw 
had ik het nooit zo lang volgehouden. 
Jarenlang heb ik Kerstmis en Oud & Nieuw 
moeten werken. Ook heb ik veel etentjes vroegtijdig moeten 
beëindigen.  en zijn etentjes. Als de pieper gaat, moet je er 
vandoor.  

Maar hoewel het met het schrappen van mijn taken bij de 
brandweer en strooidienst wat rustiger is geworden, heb ik nog 
altijd genoeg te doen. Mijn telefoon rinkelt de hele dag door. 
Een kapot verkeerslicht, een gat in het wegdek, wegafzettingen 
die moeten worden geplaatst; mijn collega en ik doen het 
allemaal. Omdat we constant buiten zijn, is het best zwaar 
werk. Maar ik zou niets anders willen. Een kantoorbaan, waar 
de chef je de hele dag op de vingers kijkt, is niets voor mij. 
Ik heb de mooiste baan van de gemeente.  

Het mooiste aan dit vak is dat ik mijn manier een steentje 
bijdraag aan de veiligheid op de weg. Met de vrijwillige 
brandweer stond ik destijds vooraan bij menig ongeluk. Nadien 
zag ik ooit een verkoold lijk in een uitgebrand autowrak. Door 
mijn werk voor Verkeerbeheer hoop ik andere mensen dit leed te 
besparen. Tot mijn pensioen, twee maanden voor ik 65 word, 
houd ik de Nieuwegeinse wegen zo veilig mogelijk. Daarna ga ik 
tijd doorbrengen met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.' 

 


