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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 weg naar de dag waarop naar verwach-
ting de nieuwe burgemeester wordt geïn-
stalleerd, is er ook gewoon een normale 
vergadercyclus met twee drukke avonden. 
De eerste is achter de rug, de tweede volgt 
volgende week donderdag.

Deze dag bereidt de raad de Raadsverga-
dering van 1 juni voor. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen.

• Inspraak
 Het is weer tijd voor een inspraakronde! 

Wilt u uw mening laten horen over een 
onderwerp dat niet op de agenda staat? 
Geef u op via griffie@nieuwegein.nl.

• Begroting AVU en RMN
 AVU en RMN zijn twee regionale samen-

werkingen (officieel: ‘gemeenschappe-
lijke regeling’). In zo’n organisatie werkt 
de gemeente Nieuwegein samen met 
omliggende gemeenten. In dit geval be-
treft het organisaties die in de afvalsector 
werkzaam zijn. De gemeenteraad heeft 
als taak om het beleid van de gemeente 
controleren en dus ook van alle gemeen-
schappelijke regelingen die worden 
aangegaan. Daarom liggen vanavond 
de begrotingen van deze organisaties 
voor aan de raad. Op 1 juni zal de raad 
gevraagd worden de begrotingen goed 
te keuren.

• Omgevingsprogramma klimaat-
 adaptatie
 De gemeente wil de stad zo inrichten 

dat de effecten van klimaatveranderin-
gen, waaronder extreme droogte en 
juist langdurige regenval, goed kunnen 
worden opgevangen.

 Om de gestelde doelen te kunnen 
behalen, is er een omgevingsprogramma 
opgesteld, waarin te lezen is welke con-
crete stappen er gezet moeten worden. 
Tijdens de Raadsvergadering van 1 juni 
ligt dit omgevingsprogramma voor 
aan de raad, met het voorstel om deze 
goed te keuren. Ter voorbereiding op de 
Raadsvergadering gaat de raad vanavond 
over het programma in debat.

Daarnaast staat er een intermezzo op de 
agenda. Twee Nieuwegeinse inittiatiefne-
mers komen vertellen over hun plannen 
om in Nieuwegein een lokale omroep te 
beginnen. Zoals gewoonlijk is het inter-
mezzo niet via de stream te volgen. De rest 
van de vergadering bekijkt u uiteraard wel 
online: NieuwegeinseRaad.live/Stream1 
en NieuwegeinseRaad.live/Stream2. 
Fysiek bijwonen kan ook, u bent van 
harte welkom op het Stadshuis. ●

Avond voor de Stad  
25 mei

Beste mensen,

Op 9 mei heb ik afscheid genomen als burgemeester. Met veel plezier 
heb ik mij 12 jaar ingezet voor Nieuwegein. Dank aan iedereen met 
wie ik in die periode heb samen gewerkt. En dat waren er velen: 
inwoners, ondernemers, organisaties in en buiten Nieuwegein, 
gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren.
Dank ook aan iedereen die mijn afscheid voor mij en mijn gezin 
onvergetelijk hebben gemaakt. Er zijn vele mooie woorden gespro-
ken, waar uit veel waardering sprak. Daardoor neem ik met een goed 
gevoel afscheid, maar toch ook met weemoed. Ook ben ik 
bijzonder dankbaar omdat ik de Erepenning van Nieuwegein heb 
mogen ontvangen en het bijbehorende Ereburgerschap. Nieuwegein 
zal altijd een belangrijke plek in mijn herinnering blijven.
Ik wens Nieuwegein en de Nieuwegeiners veel voorspoed en hoop u 
nog regelmatig te mogen ontmoeten en te spreken.

Met hartelijke groet,
Frans Backhuijs.  

Inwoners van Nieuwegein kunnen vanaf 
heden gebruik maken van 50 elektrische 
deelfietsen verspreid over de stad. De fiets 
kan gebruikt worden in Nieuwegein, maar 
ook van en naar Utrecht. Met de aanbieder 
van deze fietsen, TIER Mobility, is de gemeen-
te een samenwerking aangegaan voor een 
eenjarige pilot. Het doel van de samenwer-
king is om vast te stellen of er in Nieuwegein 
behoefte is aan elektrische deelfietsen.

Wethouder mobiliteit Ellie Eggengoor: “Ik 
ben blij dat we gestart zijn met deze pilot, en 
ben heel benieuwd of inwoners en bezoekers 
gebruik gaan maken van de elektrische deel-
fietsen om zo te zien wat de mogelijkheden 
zijn. Wij denken dat deelvervoer belangrijk 
kan zijn om Nieuwegein leefbaar en bereik-
baar te houden, zeker gezien de groei van 
de stad en de beperkte (parkeer-)ruimte. Als 
onderdeel van ons mobiliteitsprogramma 
wil Nieuwegein hier ervaring mee opdoen, 
zodat we slim beleid kunnen maken voor het 
verder stimuleren van deelvervoer, passend 
bij Nieuwegein.” 

Nils Verkennis, Country Manager bij TIER 
Mobility, reageert: “Door onze e-bikes in 
Nieuwegein te plaatsen, kunnen we de voor-
delen van elektrische deelmobiliteit naar nog 
meer mensen brengen en de regio Utrecht 

50 elektrische deelfietsen beschikbaar 
in Nieuwegein

sterker met elkaar verbinden. Of gebruikers 
nu nieuwsgierig zijn naar e-bikes of op zoek 
zijn naar een alternatief voor korte autoritten, 
gedeelde e-bikes zijn een leuke, makkelijke 
en snelle manier om te reizen.”

Locaties
Samen met de aanbieder heeft de gemeente 
afspraken gemaakt over de locaties waar de 

nieuwe deelfietsen komen. Dit is onder meer 
in City, bij winkelcentra en bij de meeste 
openbaar vervoerhaltes. Gebruikers kunnen 
via de app van TIER Mobility toegang krijgen 
tot de fiets en is te zien waar de fietsen be-
schikbaar zijn en kunnen worden ingeleverd. 
Gebruikers kunnen per rit betalen of een 
abonnement afsluiten. Kijk voor meer infor-
matie op www.nieuwegein.nl/deelfietsen. ●

Wethouder Ellie Eggengoor en Country Manager TIER Nils Verkennis geven samen het startschot voor de pilot.

Nieuwegein genomineerd 
voor groen erfgoedprijs 
Nieuwegein is genomineerd voor 
de erfgoedprijs 2023 van de Bank 
van de Nederlandse Gemeenten 
(BNG)! Het thema dit jaar is ‘Groen 
erfgoed’. En daar hebben we in 
Nieuwegein veel mooie voorbeelden 
van waar we trots op zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan onze 
landgoederen Rijnhuizen en 
Oudegein en de historische 
wegen en kanalen met daarlangs 
veel groen. Of het groen-blauwe 
erfgoed van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie met daarin de forten 
Jutphaas, Vreeswijk en de Batterijen, 

allemaal prachtig groene plekken! 
Naast Nieuwegein zijn Arnhem, Weert 
en Roosendaal genomineerd. Een jury 
bepaalt de uiteindelijke winnaar, maar 
ook uw stem kan verschil maken. 
Er is namelijk ook een publieksprijs te 
vergeven. 

Vindt u dat de mooie groene plekken 
van Nieuwegein ook 
een prijs verdienen? 
Breng dan uw stem 
uit! Kijk op
www.nieuwegein.nl/
nieuws/erfgoedprijs. ●
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Aan de Vuurscheschans  
in Fokkesteeg ligt  
seniorencomplex  

Van Baarenhove. De 54  
levensloopbestendige apparte- 
menten van woningcorporatie  
Jutphaas Wonen zijn onderdeel 
van ‘Verzorgd Wonen’ in  
Nieuwegein. Senioren kunnen 
hier langer zelfstandig wonen 
met winkels, openbaar vervoer 
en een gezondheidscentrum op 
loopafstand. 

Meneer en mevrouw Van Maurik 
kwamen vijf jaar geleden in het 
appartementencomplex wonen. 
Meneer Van Maurik (74 jaar) ver-
telt: “We wilden graag verhuizen 
naar een kleiner appartement 
met alle voorzieningen dichtbij. 
Gelukkig hadden we ons op tijd 
ingeschreven bij WoningNet. 
Toen we hier binnenkwamen 
waren we gelijk enthousiast. 
Door de mooie binnentuin, maar 
ook door de prettige sfeer. Alle 
buren zijn hier overdag thuis, dat 
was in ons oude appartement 
wel anders.” 

Van alles te doen
Na de verhuizing werd meneer 
Van Maurik al snel actief in de 

Wonen in seniorencomplex Van Baarenhove
“Hier zijn altijd buren thuis en kun je een praatje maken”

bewonerscommissie. Die zorgt 
voor een gevarieerd activitei-
tenprogramma in de ‘soos’. 
Met een wekelijkse koffieoch-
tend, borrel, spelletjesmiddag, 
biljartgroep en extra activiteiten 
op feestdagen is er van alles te 
doen in de gezamenlijke ruimte. 
“Ik vind het leuk om dingen te 
organiseren. We verzinnen graag 
iets leuks voor de bewoners”. 
Mevrouw Van Maurik (72 jaar) 
vult aan: “Je kunt hier meedoen 
aan allerlei activiteiten, maar ook 

lekker thuis op jezelf zijn. Het is 
fijn om die keuze te hebben”. 
Meneer Van Maurik vertelt: “Je 
legt hier heel makkelijk contact. 
Dat maakt wonen in dit complex 
zo leuk!” 

Ook verhuizen? De woon-
coach helpt u op weg
Heeft u zelf een verhuiswens, 
bijvoorbeeld om gelijkvloers 
te gaan wonen? Dan kunt u 
terecht bij het Woonloket. De 
wooncoaches denken graag mee 

UNed - een samenwerking van 
overheden - onderzoekt hoe we het 
OV-systeem in het zuidwestelijke- en 

oostelijke deel van de stad Utrecht en in het 
noordelijke deel van Nieuwegein (o.a. City, 
Rijnhuizen en A12 zone) kunnen verbeteren. 
Nadat eerder een aantal mogelijke kansrijke 
oplossingen in beeld zijn gebracht, gaat het 
onderzoek nu een nieuwe fase in. Daarom 
geeft het Ministerie van Infrastructuur & 
Milieu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) OV en Wonen vrij voor inspraak van 
dinsdag 16 mei tot en met maandag 26 juni 
2023. Dat betekent dat u als inwoner en 
reiziger uw mening kunt geven over of we de 
juiste effecten onderzoeken én of de wijze 
van onderzoeken juist is. Bent u benieuwd 
naar de oplossingen die we als Rijk, provincie 
en gemeenten onderzoeken? Wilt u een 
reactie geven over het verdere onderzoek? 
Kom dan in juni naar een van de drie infor-
matiebijeenkomsten of lees meer en reageer 
via de website www.platformparticipatie.nl/
ovenwonenutrecht. 

Volgende stap in onderzoek betere 
bereikbaarheid regio Utrecht 

over de beste oplossing voor uw 
situatie. Ook met vragen over uw 
inschrijving bij WoningNet of de 
overstap naar Verzorgd wonen 
kunnen zij helpen. 
U bent van harte welkom 
tijdens het inloopspreekuur, 
elke maandagmiddag tussen 
13.00 en 16.00 uur in het Stads-
huis (1e verdieping, balie 2 en 3). 

U kunt ook mailen naar 
wooncoach@nieuwegein.nl 
of bellen naar 14030. ●

Afgelopen zaterdag 13 mei was het 
gezellig druk tijdens het feest in de 
Schansen in Fokkesteeg. Samen met 
bewoners en betrokkenen heeft 
Betere Buurten Schansen-Noord en 
Schansen-Zuid vernieuwd. 

Om bewoners te bedanken voor het mee-
denken, de betrokkenheid en het geduld 
organiseerde Betere Buurten een feestelijke 
afsluiting. De feestelijkheden verplaatsten 
zich door de twee buurten met leuke acti-
viteiten op verschillende plekken. Kinderen 
reden een parcours op bijzondere insec-
ten-skelters, wijkwethouder Guido Bamberg 
opende de pleinbingo en er was livemuziek 

Feestelijk afsluiting van 
werkzaamheden in de 
Schansen

van muzikanten uit de buurt. Speciaal voor 
deze gelegenheid hebben zij een tekst en 
beat gemaakt over Fokkesteeg.  

Het ontwerp voor zowel Schansen-Noord 
als Schansen-Zuid is gemaakt samen met 
bewoners. Zij gaven hun ideeën en advies 
tijdens bijeenkomsten en gesprekken in de 
buurt. De ontwerpers van Betere Buurten 
gingen vervolgens met deze ideeën aan de 
slag en kwamen met een eerste ontwerp. 
Hier konden bewoners opnieuw op reage-
ren. De wijzigingen werden verwerkt tot een 
definitief ontwerp. Met als resultaat twee 
vernieuwde buurten die klaar zijn voor de 
toekomst. ●

Goed bereikbare woon- en 
werkgebieden 
De regio Utrecht heeft een opgave op het 
gebied van bereikbaarheid en woningbouw. 
De vele woningen en werklocaties die erbij 
komen in Nieuwegein (o.a. City, Rijnhuizen 
en A12 zone) en Utrecht Zuidwest maken dat 
het huidige OV-systeem niet meer voldoet. 

Omdat deze woningen vaak minder ruimte 
voor de auto krijgen, gaan de toekomstige 
bewoners meer gebruik maken van het 
openbaar vervoer. Daarnaast is voor deze 
(toekomstige) inwoners een aantrekkelijke 
en snelle verbinding tussen Nieuwegein en 
Utrecht van het grootste belang. Voor zowel 
korte, middellange als lange termijn werken 
we als overheden samen aan verbeteringen. 

Waarom reageren?
Als inwoner en reiziger kunt u uw mening 
geven over hoe we ons onderzoek doen. 
U kunt bijvoorbeeld in de buurt wonen van 
een mogelijk nieuwe OV-lijn en u wilt hier 
wellicht graag gebruik van maken of u wilt zo 
weinig mogelijk overlast. Of u maakt u juist 
zorgen dat de afstand naar een halte te ver 
wordt of u wilt juist een hogere frequentie. 
Als u het belangrijk vindt dat dit soort zaken 
worden meegenomen in het onderzoek, kunt 
u dat in deze fase aangeven.

Meer informatie 
Kijk op www.nieuwegein.nl voor het volle-
dige artikel met de maatregelen die U Ned 
onderzoekt en hoe u kunt reageren op de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau OV en 
Wonen Regio Utrecht. Ook leest u hier meer 
over de drie informatiebijeenkomsten. ●

Enquête over een groener 
Nieuwegein al ingevuld?
Maak kans op een Nationale Tuinbon

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. De gemeente 
Nieuwegein wil het openbaar groen in de stad voor iedereen 
bereikbaar houden en de kwaliteit verbeteren. Denk met ons mee!

Maak kans op een tuinbon van €50,- 
Wat is volgens u belangrijk als het gaat om het openbaar groen in 
Nieuwegein? Welke parken vindt u mooi? Ervaart u veel of weinig 
groen rondom uw woning? Wat vindt u van het onderhoud van 
bijvoorbeeld bermen en plantsoenen? Denk mee over hoe we de 
komende jaren aan de slag kunnen met de natuur in onze stad. 
U kunt hiervoor een enquête invullen op 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.  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.

Meer informatie
U kunt de enquête tot maandag 29 mei 
invullen. Kijk op www.ikbennieuwegein.nl/
natuurindestad voor meer informatie. ●

Foto: Jan Buteijn

Meneer Van Maurik (tweede van rechts) met buren in de binnentuin.


