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Avond voor de Stad
9 december
Op donderdag 9 december is er vanaf 20.00 uur weer
een Avond voor de Stad. De vergaderingen zijn live te volgen én terug te kijken via nieuwegeinseraad.live/stream1
en nieuwegeinseraad.live/stream2.
De volgende onderwerpen staan onder andere op de
agenda:
• Maatschappelijke financiering Klimcentrum
Blokhoeve blok West
Binnen de gebiedsontwikkeling Blokhoeve blok West
in Nieuwegein heeft Mountain Network vergevorderde
plannen voor het realiseren van het grootste klimcentrum van Nederland. Mountain Network heeft de
gemeente gevraagd het project te ondersteunen door
het verstrekken van een gemeentegarantie. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over de mogelijke
samenwerking met Mountain Network en daarmee het
aanbieden van een sportvoorziening en andere sociaal
maatschappelijke activiteiten binnen het nieuw te
bouwen klimcentrum en het al dan niet verstrekken van
een gemeentegarantie hiervoor.

Samen naar Gewoon gezond!

A

lle kinderen hebben recht op een goede start. Een start waar zij een leven
lang profijt van hebben. Volwassenen
willen lang actief zijn en fit hun pensioen
halen. Langer in goede gezondheid leven.
Dan kunnen mensen blijven meedoen aan
de samenleving. Wie wil dat nou niet?
Op 20 november hebben 23 organisaties,
partijen, inwoners en inwonersinitiatieven
uit Nieuwegein gewerkt aan het preventieplan Samen naar Gewoon Gezond. In vier
themagroepen zijn er ideeën en activiteiten
opgesteld en uitgewerkt. Met het Preventieplan Samen naar Gewoon gezond richten we
ons op het terugdringen van problematisch
alcoholgebruik, roken, overgewicht en het
versterken van mentaal welbevinden. Voor
Nieuwegein is deze manier van werken in
een soort van snelkookpan voor het eerst.
Het verlangen om in samenhang met elkaar
aan een gezonde stad te werken hebben we
hiermee meer dan waar kunnen maken.

De uitkomst van dit proces is nu al overweldigend. Niet alleen qua inhoud maar ook
qua betrokkenheid.”
We beginnen niet bij nul. Er zijn al heel veel
goede initiatieven. Daar sluiten we zoveel
mogelijk bij aan. We willen vooral dat een
gezonde leefstijl gemakkelijk en gewoon
wordt. Waar u ook bent.
“Hoe mooi is het om in een stad te wonen
die het belangrijk vindt dat bewoners en

bedrijven een belangrijk aandeel krijgen in
het nemen van beslissingen die iedereen
aangaan”, vertelt een van de deelnemers.
De werkgroepen gaan in december verder
aan de slag met hun plannen, ideeën en
activiteiten. ●

Wilt u ook meedenken en doen?
Stuur dan een berichtje naar Sabrina Eijk:
s.eijk@nieuwegein.nl

• Parkeerregulering
In de binnenstad van Nieuwegein en de schil daaromheen geldt betaald parkeren. De gemeente is
verantwoordelijk voor het grip houden op de kosten
en opbrengsten. Met dit voorstel worden de wijzigingen van de parkeertarieven per 1 januari 2022 aan de
gemeenteraad voorgelegd; waaronder de voorstellen
om de tarieven voor het betaald parkeren op straat te
verhogen met 1,60% en in de parkeergarages dagelijks
tussen 9.00-12.00 uur een ochtendtarief in te voeren
van maximaal € 3,00. Met dit voorstel worden ook de
parkeerverordening en parkeerbelastingverordening
geactualiseerd. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de
benodigde kaders van eventuele toekomstige betaald
parkeergebieden. De gemeenteraad gaat met elkaar in
debat over deze plannen rondom parkeren.
• Loods scouting Vreeswijk
De artillerieloods F op Fort Vreeswijk is eigendom van de
gemeente en wordt gehuurd door Scouting Vreeswijk.
De bouwkundige staat van de het gebouw is matig en
de onderhoudstoestand is slecht. Het is dan ook nodig
om maatregelen te treffen om het gebouw te renoveren. Voorgesteld wordt om te kiezen voor renoveren in
combinatie met verduurzamen. De gemeenteraad gaat
met elkaar in debat over dit plan voor de huisvesting
van Scouting Vreeswijk.
Tot slot
U kunt de volledige agenda’s en de bijbehorende vergaderstukken van deze avond vinden via https://ris2.ibabs.
eu/nieuwegein. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina
(@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website
www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de griffie via telefoonnummer
14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl. ●

Spannend proces
Wethouder Jan Kuiper: “We zijn met elkaar
gestart met een spannend proces. Jullie denken niet alleen mee maar beslissen ook mee.

Gedupeerd door toeslagenaffaire?

O

ok in Nieuwgein hebben sommige inwoners te
maken met de problemen met de kinderopvangtoeslag. Als u zich heeft aangemeld bij de Belastingdienst als gedupeerde, dan heeft u inmiddels ook van
de gemeente hierover een brief ontvangen.
Mensen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn
gekomen, krijgen van de Belastingdienst een financiële
compensatie. Maar misschien is dat niet voor iedereen
voldoende. Daarom biedt de gemeente Nieuwegein ook
hulp en ondersteuning.

Afspraak maken
Misschien heeft u zich nog niet gemeld bij de Belastingdienst of geen brief van de gemeente ontvangen. Of
heeft u door omstandigheden nog niet kunnen reageren
op de brief van de gemeente?Wij komen graag met u in
contact om te bespreken op welke manier wij u kunnen
ondersteunen. ●

U kunt een afspraak maken met het steunpunt via
toeslagenaffaire@nieuwegein.nl of 030 7022 438.

U kunt ons ook volgen via
de sociale media
Facebook: @Gemeente.Nieuwegein
Instagram: @gem_nieuwegein
Twitter: @Gem_Nieuwegein
LinkedIn: Gemeente Nieuwegein
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Waardering voor
mantelzorger Riny

M

antelzorgers zijn van onschatbare
waarde. Vaak zijn zij dag en nacht
bezig met het zorgen voor een
dierbare met een chronische ziekte of beperking. Dankzij de mantelzorg kunnen mensen
vaak langer thuis blijven wonen en contacten
met hun eigen vertrouwde kring mensen
onderhouden. De gemeente Nieuwegein en
Steunpunt Mantelzorg willen alle mantelzorgers een hart onder de riem te steken en
danken voor hun inzet.

Tentoonstelling Spiegel en
Beeld open voor publiek

V

rijdag 19 november opende wijkwethouder Jan Kuiper de fototentoonstelling Spiegel en Beeld in de Tweede
Verdieping over de sloop van het markante
kantoorgebouw ‘Het Glazen Schip’ uit de
wijk Doorslag. “Een fototentoonstelling die
de schoonheid van het gebouw zelfs in de
verschillende fasen van de ontmanteling
prachtig weergeeft”, aldus Jan Kuiper.
Aan het hart
Ongeveer twee jaar geleden werd bekend
dat het markante glazen kantoorgebouw oftewel ‘Het Glazen Schip’ aan de Buizerdlaan
in de wijk Doorslag gesloopt zou worden.
Dit ging veel bewoners aan het hart. Inwoner
van de Verhoevenwijk, Wim van Wijk, heeft
toen het plan opgevat om van elke fase van
de sloop een aantal foto’s te maken en zo

het proces van het ‘Glazen Schip’ in volle
glorie, tot aan de laatste puinresten in beeld
te brengen.
Extra zijn een aantal foto’s toegevoegd waarin
de spiegeling en het reflecteren van de
hardglazen gevelwanden zichtbaar zijn.
De samenwerking met stadsdichter Ton de
Gruijter werd aangegaan en er werd voor
elke fase van de sloop een bijpassende tekst
geschreven.

Om onze waardering te laten zien, bracht
wethouder Marieke Schouten vorige week
een waardebon en bosje bloemen bij een van
de mantelzorgers. Dit jaar bij Riny van Brienen
(62) die mantelzorger is voor zijn vrouw
Ingrid. Ingrid is jong dementerend en kreeg
drie jaar geleden de diagnose dementie.
Daarvoor waren er al ongeveer 8 à 9 jaar
signalen zichtbaar bij haar. Mantelzorger Riny
is een zeer positieve man. Hij probeert zijn
vrouw altijd te vermaken en bezig te houden

met activiteiten. Bijvoorbeeld met een rooster
voor huishoudelijke taken en creatieve
knutselactiviteiten. Naast zijn mantelzorgzaken, zet Riny zich ook in als vrijwilliger bij
buurtplein De Boog in Galecop.
Helaas kon de informatiemarkt voor de Dag
van de Mantelzorger dit jaar helaas niet
plaatsvinden. Alle mantelzorgers, die zich
bij het steunpunt hebben geregistreerd en
aan de voorwaarden voldoen, konden wel
een waardering in de vorm van een VVV-bon
aanvragen.
Zelf mantelzorger? Vraag hulp
In Nieuwegein is er een divers ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, zoals
maatjes, een mantelzorgmakelaar die zorgen regeltaken tijdelijk kan overnemen en
informatiebijeenkomsten. ●

Meer weten? Bekijk dan
www.mantelzorgnieuwegein.nl.

De fototentoonstelling leidt u stapsgewijs
door het afbraakproces en ontmanteling van
dit markante gebouw en is tot 15 januari
2022 te bezichtigen in de centrale bibliotheek
de Tweede Verdieping, gevestigd op
Stadsplein 1C. ●

WIJKBUS TUSSEN
Vreeswijk en Cityplaza

De bus wordt bestuurd door vrijwillige chauffeurs en biedt plaats aan 8 personen.
Er wordt van maandag t/m zaterdag volgens een vaste route en dienstregeling gereden.

Vanaf 13 december
gaat er weer een bus
rijden tussen
Vreeswijk en Cityplaza

De dienstregeling wordt
binnenkort bekend
gemaakt op
www.u-ov.info
Deze twee jaar durende proef
wordt door de provincie
Utrecht gefinancierd

Blijf op de hoogte van wat
er in uw buurt speelt

E

en nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De
gemeente Nieuwegein neemt jaarlijks duizenden besluiten over zaken die betrekking
hebben op uw buurt. Wilt u op de hoogte
blijven van wat er in uw omgeving speelt?

Neem dan een kijkje op:
www.nieuwegein.nl/actueel/
bekendmakingen
U leest daar onder andere hoe
u eenvoudig via e-mail of app
informatie over ontwikkelingen
in uw buurt kunt ontvangen. ●

