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Wilt u meedenken over het levendiger, aantrekkelijker en duurzamer
maken van City? Geef u dan op
voor de ontwerpbijeenkomst Pleinen en Verbindingen. Deze wordt
gehouden op dinsdag 24 september
aanstaande vanaf 19.30 uur in het
Stadshuis. Lees er meer over op de
website city-nieuwegein.nl.
Aanmelden kan door een mail te
sturen naar city@nieuwegein.nl.

Ontwerpbestemmingsplan maakt
nieuw Stationsgebied City mogelijk

V

anaf donderdag 19 september
ligt het ontwerpbestemmingsplan
Stationsgebied en Blok B1 zes weken
ter inzage. Dit ontwerp maakt in City het
nieuwe moderne knooppunt mogelijk voor
tram en bus met daarbij woningen, horeca,

kleinschalige kantoren en stadsfuncties. Het
omvat het Stationsgebied en het gebied ten
zuidwesten ervan. Zie het kaartje hieronder.
Verleggen
Op 1 november 2018 is de gemeenteraad

akkoord gegaan met het verleggen van de
tramsporen, perrons en busstations. Zo ontstaat er een Noord-Zuid fiets- en looproute
langs het spoor. Ook de begrenzing van de
nieuwe bebouwing ten Zuidwesten van het
Stationsgebied is vastgesteld. Voor het zogenaamde Blok B1. Om deze ontwikkelingen
mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Zoals op het kaartje van
het plangebied te zien is, wordt bebouwing
van de Erfstede (Blok B2) niet in dit nieuwe
bestemmingsplan vastgelegd.

Het ontwerp bestemmingsplan
Stationsgebied en Blok B1 is in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is
het mogelijk om de stukken in te zien bij de
receptie van het Stadshuis, Stadsplein 1 in
Nieuwegein. Tijdens de ter inzage legging is
het mogelijk om een zienswijze in te dienen.
Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied en Blok
B1 kunt u contact opnemen met Martijn
Broersma. Hij is bereikbaar via het algemene
telefoonnummer 14 030.

Deel van City
Halverwege 2017 heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor de hele binnenstad
ter inzage gelegen. De ontwikkelingen in het
Stationsgebied lopen echter voor op andere
ontwikkelingen in City. Vandaar dat nu een
ontwerpbestemmingsplan voor dit deel van
City ter inzage ligt. Andere delen van City
volgen later.

Op de hoogte blijven
Wilt u meer weten over de verdere vernieuwing van City Nieuwegein tot een levendige,
aantrekkelijke en duurzame binnenstad?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief
City Nieuwegein door een e-mail te sturen
naar city@nieuwegein.nl. U krijgt de nieuwsbrief dan in uw mailbox. Zo blijft u steeds op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. ●

Esri Nederland, Community Map Contributors

De gemeente feliciteert…

…het echtpaar Honingh met hun
zestigjarige bruiloft. Burgemeester Frans
Backhuijs is bij hen langs geweest om hen
te feliciteren en in de bloemetjes te zetten.
Dat gebeurde op verzoek van het echtpaar
in zwembad Merwestein waar het echtpaar
wekelijks zwemt in een seniorengroepje.
De heer Honingh (86) vindt het uitermate
belangrijk dat kinderen hun zwemdiploma
halen en dus zo vroeg mogelijk op zwemles
gaan. Maar ook voor ouderen is zwemmen
volgens hem een uitstekende manier om de
spieren soepel te houden en in beweging te
blijven. Bovendien is het heel gezellig, ook
na afloop als iedereen samen koffie gaat
drinken. Het echtpaar komt overigens vaak
in het gezelschap van zoon, schoondochter
en kleinzoon. Een uitermate sportieve
familie dus. Foto: Fototeam KenM

…de heer H.A. (Harry) ten Hove die
afgelopen zaterdag de Anna van Rijnpenning heeft ontvangen uit handen van
burgemeester Frans Backhuijs. Hij kreeg de
penning vanwege al zijn verdiensten voor
de Nieuwegeinse samenleving. Zo is hij zeer
actief in de Historische Kring en bij tennisvereniging Rijnhuyse. Daarnaast recenseert
hij boeken en werkt hij aan wetenschappelijke publicaties met collega’s van Naturalis
in Leiden. Van 1994 tot 2002 zat hij in de
gemeenteraad van Nieuwegein en van
2011 tot 2015 is het algemeen bestuur van
het Waterschap Stichtse Rijnlanden. De penning komt hem dan ook zeer toe.
Foto: Fototeam KenM

Gemeentenieuws
Cursus ‘Eerste hulp bij
psychische problemen’

45ste Sluizenloop trekt veel
belangstelling
De 45 ste Sluizenloop in Vreeswijk van afgelopen zondag heeft 650 sportieve jongens en meisjes (meer dan vorig jaar)
en veel publiek op de been gebracht. Het mooie weer hielp een handje mee bij het neerzetten van hun sportieve
prestaties. Er waren verschillende categorieën: de jongsten liepen één kilometer, de oudsten tien. Het parcours liep
door het oude Vreeswijk en over de dijk. Op de foto ziet u wethouder John van Engelen (sport) die na afloop de
prijzen uitreikte. Milo Valk kreeg de eerste prijs in de categorie 4 tot en met 7 jaar, Tobian Merkus werd tweede en
Cirino Invernizzi kreeg de derde prijs. ● Foto: Fototeam KenM

Als iemand zich in zijn vinger snijdt
of zijn hoofd stoot, dan pak je thuis
de EHBO-koffer. Maar wat doe je als
een geliefde, een vriend, de buurman
of iemand op je werk een paniekaanval krijgt of langdurig somber lijkt?
Tijdens de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen, die op 1 oktober
van start gaat, leert u hoe u snel het
verschil kunt maken voor die persoon.
ving?

lende momenten starten. De cursus
bestaat uit vier bijeenkomsten van drie
uur. De data staan hieronder vermeld.
De vierde en laatste groep is specifiek
bedoeld voor mensen die geregeld in
aanraking komen met jongeren met
psychische kwetsbaarheid. De cursus
wordt gratis aangeboden door
Altrecht en de gemeente Nieuwegein.
Er kunnen per cursus minimaal acht
en maximaal vijftien mensen meedoen.

U leert vaardigheden aan
Het gaat hier om een internationaal
erkende cursus, waarin u leert hoe u
eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische
problemen. U krijgt informatie en leert
vaardigheden aan. Ook leert u hoe u
kunt handelen als iemand in een crisis
verkeert.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor een van
de cursussen? Stuur dan een mail
naar i.leijten@nieuwegein.nl en
vermeld in welke groep u zou willen
deelnemen. ●

Voor wie?
De cursus is voor iedere volwassene
toegankelijk. Iedereen heeft namelijk
op een bepaald moment in zijn leven
met psychische problemen te maken
in je vriendenkring, tijdens je opleiding
of op je werk. Het herkennen van
signalen en weten hoe je hier op een
goede manier op kunt reageren maakt
dat je veel kunt betekenen voor een
ander.

• Groep 1: op 1, 8, 15 en
29 oktober, van 14.00 – 17.00 uur,
buurtplein Zuid
• Groep 2: op 3, 10, 18 en 31
oktober (groep 2) van 14.00 –
17.00 uur, buurtplein Zuid
• Groep 3: op 29 oktober en 5, 12
en 19 november (groep 3) van
14.00 – 17.00 uur, buurtplein Zuid
• Groep 4: op 20 en 27 november
en 4 en 11 december (groep 4), van
14.00 – 17.00 uur, buurtplein Batau
(deze groep is dus speciaal voor
mensen die in aanraking komen
met psychisch kwetsbare jongeren)

Praktische gegevens
De cursus wordt gegeven aan vier
verschillende groepen, die op verschil-

Vier bijeenkomsten

Online hulp bij energiebesparen
Op Jouw Huis Slimmer, het energieloket van vijftien gemeenten (waaronder
Nieuwegein) in de regio Utrecht, is
Mijn Huis online gegaan. Het biedt
hulp bij energiebesparing en verduurzamen van de woning. U kunt er zelf
bespaarkansen bij ontdekken. ‘Dankzij
Mijn Huis weet ik nu wat ik kan doen
om mijn huis te verduurzamen. En ik
kan altijd terug om mijn wensen aan
te passen’, zegt bewoner Tim Joosten.

Via Mijn Huis komt u ook makkelijk in
contact met lokale energieadviseurs,
energieambassadeurs en bedrijven.
Mijn Huis is te vinden op
JouwHuisSlimmer.nl.

Nieuwegeinse Veteranendag

O

ngeveer vijftig jonge en oude veteranen kwamen
afgelopen vrijdag bij elkaar om verhalen uit te
wisselen op de Nieuwegeinse Veteranendag in
De Kom. Burgemeester Backhuijs sprak zijn waardering
uit en gaf daarna het woord aan de veteranen zelf. Hij
wilde hen de ruimte geven om verhalen en ervaringen te
horen, te herkennen en uit te wisselen.
De bijeenkomst begon met twee indrukwekkende verhalen. Greg Geurtsen vertelde over zijn uitzending naar

Libanon toen hij achttien jaar oud was. En Rick Torenstra
over het ongeluk dat hij kreeg bij zijn uitzending naar
Afghanistan. Hij werd er blind aan één oog, liep hersenletsel op en moest zijn toekomst als militair opgeven.
Zijn toekomst ziet er niet zo rooskleurig uit maar hij gaf
de zaal toch mee dat er altijd licht is aan het eind van de
tunnel. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel,
waarbij er alle gelegenheid was met elkaar in gesprek te
gaan. ●

Avond van de Raad
Op donderdag 19 september vindt de
derde Avond van de Raad plaats. De
Avonden van de Raad komen in plaats van
de commissievergaderingen en raadsinformatieavonden. U bent daarbij van harte
welkom. Als gast op de publieke tribune,
als toehoorder of als meespreker. Ook kunt
u in de wandelgangen kennismaken met de
raadsleden of een praatje met ze maken.

Op deze avond houdt de gemeenteraad
meerder bijeenkomsten. Zo vindt er in de
Gildenborchzaal een informatieavond plaats
over Welzijn in de Wijk.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
van 26 september worden de volgende onderwerpen besproken in de raadzaal:
• Voorziening vacature raadsgriffier

• Herijking GREX (Besloten vergadering).
Dit gedeelte van de vergadering is niet
toegankelijk voor publiek.

inspraakronde vindt plaats op 3 oktober.
Meld u zich hiervoor uiterlijk 3 oktober om
19.30 uur aan bij de griffier.

Is er een onderwerp waar u de raad graag
over wilt informeren, maar staat dit niet
op de agenda van de Avond van de Raad?
Dan kunt u om 20.00 uur inspreken. De
eerstvolgende Avond van de Raad met een

De agenda’s van de Avonden van de Raad
zijn te vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein of via de website van de gemeente
Nieuwegein. ●

