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VOORWOORD
Na een druk jaar staan de feestdagen alweer
voor de deur. City is inmiddels gehuld in haar
feestjasje en dit jaar zijn er nog meer evenementen dan vorig jaar. Hou vooral de social
media in de gaten voor de agenda!
In de wijken is het druk: er wordt gebouwd in
Merwestein, de eerste werkzaamheden vanuit
Mooi-Merwestein zijn gestart, en de ontwikkelingen in het Centrum gaan volop door. Het
komende jaar zal hier meer concreet gaan worden. Vergeet niet dat de bewoners hierin ook
een mening hebben want de plannen staan nog
niet vast. Er worden vanuit de gemeente informatieavonden georganiseerd om jullie mening
te vragen, pak vooral deze kans!
In deze krant wordt verder onder andere stilgestaan bij de plannen voor het Atrium, de nieuwe
wijkcoördinator voor City, onze nieuwe wijkagent en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Wil je meewerken aan de wijkkrant,
heb je leuke ideeën, wil je een evenement organiseren in jouw buurt of wil je je samen met ons
inzetten voor een fijne wijk? Mail ons dan via
centrum.merwestein@gmail.com. Wij wensen

je fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!
CORRIE VORST, WESLEY VAN RAAIJ,
JAN WILLEM KNOP |
WIJKPLATFORM CENTRUM-MERWESTEIN

Wijkplatform.centrummerwestein
VOLG ONS!

OP DE KOFFIE

NODIG DE
WETHOUDER UIT
Wilt u eens verder babbelen met wethouder
Adriani? Kennis met hem maken tijdens het
koffiedrinken? Nodig hem met een aantal
buren uit! Dat kan via de wijkcoördinator.
De burgemeester en de wethouders willen
graag meer Nieuwegeiners
ontmoeten en spreken. Om
hen beter te leren kennen en
om van hen te horen wat
hen bezighoudt in Nieuwegein. Dat kan gaan over
allerlei onderwerpen. Nodig
één van hen eens uit en leer
elkaar beter kennen.
MAIL NAAR DE WIJKCOÖRDINATOR

F.VANBEEK@NIEUWEGEIN.NL
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NIEUWE PLANNEN VOOR HET ATRIUM
Het gonst van de geruchten omtrent de verbouwingsplannen van het Atrium van het Stadshuis. Met name het grote bedrag dat daarmee gemoeid is geeft onrust. Een veelgehoorde
reactie is ‘kan dat geld nu niet beter worden besteed?’ Verantwoordelijk wethouder Hans
Adriani maakt hier graag van de gelegenheid gebruik de voorstellen toe te lichten.
WAAROM LIGGEN DEZE PLANNEN ER
EIGENLIJK?
Het Atrium van het Stadshuis is nog niet zo
levendig als de bedoeling was. Twee jaar
geleden vroeg de gemeenteraad om te onderzoeken hoe het Atrium aantrekkelijker voor
inwoners kan worden. Daarbij is als idee meegegeven dat de bibliotheek misschien (deels) naar
de begane grond kan verhuizen.
Er is ook financieel iets aan de hand. In de oorspronkelijke berekeningen van 10-15 jaar geleden zit een aantal aannames die anders
uitgepakt zijn. Daardoor komt de gemeente
voor het stadshuis jaarlijks € 300.000 tekort, wat
de komende jaren oploopt naar jaarlijks €
600.000. Dat kunnen we niet laten voortbeWAT IS NU HET VOORSTEL?
De bibliotheek, WIL, Movactor, Geynwijs, de
GGD, het vrijwilligershuis en de gemeente
hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan een
nieuwe dienstverlening voor inwoners. Niet de
organisaties staan centraal, maar het onderwerp waar iemand voor komt. Alle organisaties
bieden hun informatie en diensten samen aan.
Hoe meer openbaar, hoe lager in het stadshuis.

EEN INVESTERING VAN 5 TOT 7
MILJOEN EURO, IS DAT WEL UIT TE
LEGGEN?
Door de nieuwe manier van samenwerken gaan
zowel de bibliotheek als de gemeente minder
meters gebruiken. Er ontstaat ruimte voor nieuwe gebruikers die in deze samenwerking mee
willen doen, zoals de GGD. De huurinkomsten
nemen daardoor toe. Zo lossen we het jaarlijkse
tekort op, én verdient de investering zich terug.
KAN DAT GELD NIET BETER AAN ZORG,
ARMOEDE OF GROENONDERHOUD
WORDEN BESTEED?
De investering die nodig is, wordt door extra
huurinkomsten terugverdiend. Er is dus geen
sprake van hogere uitgaven, die ook aan iets
anders uitgegeven kunnen worden. Integendeel:
doordat het tekort op het stadshuis opgelost
wordt, komt er meer geld beschikbaar voor
andere zaken.
Door: HANS ADRIANI | WETHOUDER BINNENSTAD

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 2018

ON TOUR

Tijdens de eerste avond van de Verkiezingstour, op 14 november in Buurtplein Zuid,
werd wethouder Adriani ondervraagd over de
Tegelijkertijd ontstaat een wijkpunt voor ontvoorstellen voor het Atrium. Op verzoek van
moeting en informatie voor de bewoners van de
de redactie licht hij voor deze wijkkrant het
binnenstad. Daar is al langere tijd behoefte aan.
onderwerp nog eens toe.
Met de geplande bouw van nieuwe woningen,
De Verkiezingstour is de voorbereiding op de
o.a. in de Doorslagzone en in City West, wordt
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en trekt
die behoefte alleen maar groter. Om dit te realide komende maanden door Nieuwegein.
seren, moeten de begane grond en de eerste en
> LEES VERDER OP PAGINA 3
tweede verdieping verbouwd worden.

VOORONTWERP VAN HET ATRIUM. BOVENZIJDE
INGANG RAADSTEDE, ONDER STADSPLEIN
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NIEUWE WIJKAGENT HANS DE GROOT
Begin september is de
nieuwe wijkagent van
Centrum-Merwestein in
de wijken aan de slag
gegaan. Hij stelt zich
hier aan u voor.
Mijn naam is Hans de
Groot en ik ben in 1999
begonnen bij de politie
Haaglanden. Vervolgens
ben ik via Woerden en
Culemborg nu beland in Nieuwegein. De afgelopen periode heb ik voornamelijk benut om de
wijk en de samenwerkingspartners beter te

EVEN VOORSTELLEN HANDIGE AFVAL APP

leren kennen. Gelukkig zijn er ook al bewoners
die mij weten te vinden om over problemen,
maar vooral oplossingen te praten.
Voor wie dit nog niet is gelukt, ben ik bereikbaar
via het 0900-8844 nummer van de politie. Als ik
in dienst ben wordt u doorverbonden, anders
maakt men een terugbelbericht voor mij.
Vanaf februari 2018 zal de tweede wijkagent
voor Centrum-Merwestein, Jasper Tips, mij
komen versterken. Wij hopen op een prettige
samenwerking met u.

VAN RMN

Wanneer wordt ook alweer welke kliko opgehaald? En wat gooi ik in welke zak of bak?
Reinigingsbedrijf Midden Nederland, ofwel
RMN, heeft er een makkelijke app voor.
U vindt de app eenvoudig in de Google Play
Store. Vul uw postcode en huisnummer in en u
krijgt alle informatie over het scheiden en het
ophalen van het afval. Bovendien kunt u instellen dat u een berichtje krijgt wanneer het afval
aan de straat gezet kan worden.

HANS DE GROOT IS BEREIKBAAR VIA

0900-8844

VAN DE POLITIE HET DONKERE DAGEN OFFENSIEF
In deze tijd van het jaar, wanneer het vroeger donker is, neemt het aantal woning- en autoinbraken altijd sterk toe. Middels het ‘Donkere Dagen Offensief” zet de politie extra mankracht in en is nadrukkelijker aanwezig in de wijken. Zelf kunt u natuurlijk ook al veel doen.
De wintertijd is weer ingegaan en dat betekent
dat het ’s avonds steeds vroeger donker wordt.
Het dievengilde maakt hier handig gebruik van
en het aantal inbraken stijgt. Als politie zetten
wij hierop in door middel van het ‘Donkere Dagen Offensief’. Er wordt extra capaciteit vrijgemaakt om met een aantal politiemensen, planmatig, in de wijken aanwezig te kunnen zijn. Het
doel is dat wij hiermee potentiele inbrekers
ontmoedigen om te gaan inbreken (preventief)
en bovendien de pakkans vergroten (repressief).

ting in en om uw woning. De ervaring leert dat
men echt wel binnen komt als men dit wil, maar
met beperkte (financiële) middelen kunt u er
toch voor zorgen dat de inbreker uw woning
minder aantrekkelijk vindt en het elders gaat
proberen.
Ziet u iets verdachts?
Bel altijd en meteen 112!

Zorg ervoor dat uw woning er bewoond uitziet.
Een volledig donkere woning is voor een inbreker het signaal dat er niemand thuis is en dat hij
Tijdens de donkere dagen
er vrij spel heeft. Draai de sloten van de deuren
zijn wij aanwezig in de wijken.
in het slot als u weg gaat. Vergeet ook uw
Ondanks deze extra inzet blijft de veiligheid ook schuur of berging niet af te sluiten, ook als u
gewoon thuis bent.
de verantwoordelijkheid van uzelf. Laat geen
waardevolle spullen achter in uw auto. Zorg
Door: HANS DE GROOT | WIJKAGENT CENTRUMvoor goed hang- en sluitwerk en goede verlich- MERWESTEIN

SERVICELIJN
Bel: 14 030
Voor het melden van
losse tegels, kapotte speeltoestellen, slecht (groen)onderhoud,
gevaarlijke situaties etc. in de
openbare ruimte in de wijk.

BUITEN BETER APP
Of doe uw meldingen via deze app.
GPS bepaalt de locatie van de melding. U kunt gelijk een foto meesturen. Voor Apple, Android en
Windows Phone.

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE WIJKCOÖRDINATOR VAN CITY DE HUISKAMER
De komende jaren speelt er veel in de binnenstad van Nieuwegein. Daarom is een aparte wijkcoördinator voor City aangesteld. Fransje van Beek is vanaf november in deze nieuwe functie
werkzaam. De wijkcoördinator voor Merwestein blijft Irene van Egmond .

CITY

In een voormalig winkelpand aan de Boogstede
is ‘De Huiskamer’ van City gevestigd. De organisaties die samenwerken in de binnenstad mogen het gebruiken. Er is nog geen beheerder,
waardoor ‘De Huiskamer’ nog niet open is voor
publiek. Er kunnen al wel vergaderingen en
activiteiten worden gehouden. Wilt u gebruik
maken van de ruimte? Of meedenken over hoe
‘De Huiskamer’ een buurtfunctie kan krijgen?
Stuur dan een mailtje naar Fransje van Beek.

Ik werk al bijna 10 jaar bij
de gemeente Nieuwegein. Als communicatieadviseur ben ik veel betrokken geweest bij
projecten in de openbare
ruimte. Het inspireerde
mij altijd zeer om bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij het
maken van plannen. Wantrouwen en scepsis
heb ik daarbij vaak zien veranderen in een
vruchtbare en leuke samenwerking. Persoonlijk contact, goede informatie-uitwisseling en
open staan voor elkaars gezichtspunten zijn
voor mij daarbij belangrijke elementen. Ook als
wijkcoördinator hoop ik samen met u op een
plezierige manier te werken aan een binnenstad waar het fijn wonen is.

de binnenstad. In mijn vorige functie was ik ook
betrokken bij de ontwikkelingen in City. Ik heb
gezien dat veel bewoners trots zijn op de vernieuwde binnenstad. Men vindt het mooi, gezellig en prettig om er te zijn. Er zijn echter ook
wensen: velen zien graag meer groen en natuur
om zich heen of meer levendigheid na sluitingstijd van de winkels. Ook zie ik dat mensen zich
zorgen maken over wat de toekomstige bouwplannen betekenen voor hun eigen woongenot.

TROTS OP DE BINNENSTAD

Door: FRANSJE VAN BEEK | 06-25 71 98 87

Als nieuwe wijkcoördinator van City ben ik
benieuwd naar uw ervaringen als bewoner van

INFORMATIE: WIJKCOÖRDINATOR CITY- FRANSJE VAN BEEK | F.VANBEEK@NIEUWEGEIN.NL

KENNISMAKEN MET ELKAAR

De komende tijd ga ik mij oriënteren op wat er
verder allemaal speelt in de wijk en maak ik
graag kennis met u. Ik nodig u van harte uit om
met elkaar van gedachten te wisselen en een
kopje koffie te komen drinken in de Huiskamer
van City aan de Boogstede of elders in de wijk.
Graag tot ziens.

VOOR ACTIVITEITEN IN DE HUISKAMER KUNT U
KIJKEN OP WWW.CITY-NIEUWEGEIN.NL
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MOOI MERWESTEIN START UITVOERING WERKZAAMHEDEN

MAATWERK | PROFESSIONEEL | FLEXIBEL | CREATIEF

Begin november zijn de werkzaamheden op de Zandwal begonnen. Hiermee is een start gemaakt met de uitvoering van Betere Buurten in Merwestein. Vorig jaar maakten inwoners een
plan voor hun buurt om Merwestein mooier te maken. De gemeenteraad heeft in december
2016 unaniem ingestemd met dit plan. Het afgelopen jaar zijn de plannen uitgewerkt naar een
technisch ontwerp waarmee de aannemer aan de slag kan.
Buurtbewoners en kinderen van de Zandwal
gaven tijdens de buurtgesprekken van mei 2016
aan een prettige speelplek voor de kinderen te
willen. Een aantal van de door hen aangedragen
ideeën wordt nu uitgevoerd. Op 11 november is
de aannemer begonnen met het verwijderen
van de oude speeltoestellen. Op deze plek worden zes extra parkeerplaatsen gemaakt.. Voor
de ingang van de flat komen vakken met planten omdat er ook en wens was voor het toevoegen van groen en kleur in de buurt.
De nieuwe speelplek komt vlakbij de oude te
liggen, tussen de Zandwal en de Veenwal.
In het voorjaar wordt de nieuwe speelplek ingericht. Dan starten ook de vernieuwingen in de
andere buurten van Merwestein.
Tekst en foto: IRENE VAN EGMOND

SAMEN ETEN

 PRESENTATIE VAN DE VERKIEZINGSTOURAVONDEN .

 EINDREDATIE EN VORMGEVING VAN DE WIJK
KRANTEN CENTRUM-MERWESTEIN,
BATAU-NOORD EN BATAU-ZUID

schrijven - redigeren - (eind)redactie
vormgeving - presenteren - discussie leiden
speakeren - dagvoorzitterschap

VOOR INFORMATIE: WIJKCOÖRDINATOR
IRENE VAN EGMOND 030-607 19 68 OF
MOOIMERWESTEIN@NIEUWEGEIN.NL

ON TOUR

SUCCES
TEGEN EENZAAMHEID

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 2018

Het initiatief
‘Eet mee! Vaste gast’ koppelt ouderen
aan een vaste
gastheer/vrouw of vast
gastgezin om
regelmatig
samen te eten
en daarmee
de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. De
formule blijkt succesvol en is sinds 1 november ook in Nieuwegein gestart.

De Verkiezingstour gaat langs de Buurtpleinen.
Per avond gaat een wethouder met een Nieuwegeinse politicus, maar vooral met u als publiek, in gesprek over het gemeentebeleid van
de afgelopen vier jaar. De politici horen graag
wat in uw wijk leeft, maar ook uw ideeën over
het gemeentebeleid van na de verkiezingen.
De tour wordt op 13 maart afgesloten met een
groot verkiezingsdebat in De Kom.

OOK ADVERTEREN IN DE
WIJKKRANT?
Neem contact met ons op via

CENTRUM.MERWESTEIN@GMAIL.COM

Vervolg van pagina 1

WAAR EN WANNEER?
Buurtplein Doorslag 12 december: wethouder
Martijn Stekelenburg en Gerben Horst (CDA).
Buurtplein Galecop 9 januari: wethouder Peter
Snoeren en Ineke Schiltkamp (Christen Unie).
Buurtplein Batau 13 februarI: wethouder Johan
HOE WERKT HET?
Gadella en Herman Troost (VSP).
Een medewerker van Stichting Eet Mee! Bezoekt beide partijen voor een persoonlijke inta- Alle avonden begint het gesprek om 20.15 uur,
ke waarin de wensen en mogelijkheden bespro- inloop vanaf 19.45 uur. Naborrel en nababbel
ken worden. Nadat er een ‘match op maat’ ge- van 21.15 tot 22.00 uur.
maakt is volgt een kennismakingsbezoekje of etentje. Als het klikt wordt de oudere geduren- INFORMATIE EN OPGEVEN VAN ONDERWERPEN
de langere tijd een vaste gast aan tafel. DesgeACTIE@DETWEEDEVERDIEPING.NU
wenst betaalt de gast een kleine bijdrage voor
het eten.
ALTIJD ALLEEN ETEN
Ruim 800.000 ouderen in Nederland eten altijd
alleen. Voor hen blijkt het mee kunnen eten bij
mensen in hun woonomgeving en met elkaar
een gesprek aangaan een enorme positieve
impuls.

9 dec Open lab ‘Jingle Bells’ in bibliotheek De Tweede Verdieping
voor kinderen van 9-12 jaar
15 dec Start Boekensale bibliotheek.
Voorstelling met het Nieuwe geins Kamerkoor
17 dec Sieb’s leesfeest in de bibliotheek.
‘Vier Kerst met Jip & Janneke’
21 dec Opening van de Kerstmarkt op
City
25 dec City en kerstmarkt gesloten
26 dec City en Kerstmarkt open.
Gratis parkeren voor iedereen
27 dec Voorleeslunch voor ouderen in
de bibliotheek van 11-13 uur
27 dec

Wintercircus in De Kom

30 dec Laatste dag van de Kerstmarkt

MEEDOEN
Wilt u gastheer/-vrouw of gastgezin worden? Of
bent u de senior die vaste gast wordt? Meld u
BUURTPLEIN ZUID 14 NOVEMBER JL.
aan bij Stichting Eet Mee! via 030-2213498 of
GESPREKSLEIDER RENÉ HANSEN ONDERVRAAGT
WWW.EETMEE.NL
WETHOUDER ADRIANI EN MARIEKE SCHOUTEN
Bron: ELLY VAN DOORN
Foto: LOES DE VAAN

Tel: 06-23 00 93 27
mail@teamwoordopmaat.nl

OP DE ZANDWAL WORDEN DE OUDE SPEELTOESTELLEN WEGGEHAALD

(GROEN LINKS)

(wijzigingen voorbehouden)

Uw activiteit in onze agenda ?
Stuur dan een berichtje naar:

WIJKKRANTCENTRUM.MERWESTEIN@GMAIL.COM

Foto: JIRI GLAAP | RTV UTRECHT
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DE PROEVTUIN KENT GEEN WINTERSLAAP
Naast de laatste bezigheden van dit seizoen, maken de vrijwilligers
van de Proevtuin bij het MEC nu al plannen voor het nieuwe jaar.
In de Proevtuin gaan we ook in deze maanden van korte, frisse en vooral
ook natte dagen gewoon door. Want al verandert het weer en hebben
we minder voordeel van de zon, ook nu valt er veel te doen in de tuin.
We zaaien nog eens wat. We oogsten nog steeds volop, waaronder een
flink aantal grote pompoenen. Heerlijk voor soep. In de tussentijd zijn
we ook bezig met plannen en voorbereidingen voor het volgend jaar.
KOOKWORKSHOPS
Voor volgend jaar proberen we, naast
de langzaam uitdijende vrijwilligersgroep, ook anderen meer bij de tuin te
betrekken. Er zijn ideeën om kinderen
in de buitenschoolse opvang meer te
laten doen en ontdekken. Daarnaast
wordt er meer land klaar gemaakt om
op te verbouwen, zodat we ook meer
kunnen doen voor mogelijke kookworkshops. Die worden al gehouden in het
MEC voor kinderen. Erg leuk om te zien!

CITY KERSTMARKT

De Proevtuin kan nog altijd meer vrijwilligers gebruiken. Dus als je eens wilt
komen kijken… We zijn er vrijwel iedere
zaterdag vanaf 9:30 uur. Eerst een bakje
koffie en dan aan de slag. Stuur een mailtje naar info@proevtuin.nl dan
houden we je op de hoogte.

EEN KRUIWAGEN VOL
POMPOENEN. HEERLIJK OM
SOEP VAN TE MAKEN.

Tekst en foto: JAN WILLEM KNOP | WIJKPLATFORM

Ervaart u overlast van
vroegtijdig afgestoken en illegaal vuurwerk?
Meld vuurwerkoverlast via 0900-8844 of
bel anoniem naar
0800-7000.
Bel in acute situaties
altijd en meteen 112.

Op City vindt u van 21 tot en met 30 december een gezellige kerstmarkt
met sfeervolle houten chalets, een zweefmolen, een Après-ski bar voor
het hele gezin en live muziek van lokale artiesten zoals Michael Oomen.
De grote opening is op donderdag 21 december om 19.00 uur met een
spectaculaire circusact op het middenplein van de Passage. Tijdens deze
periode kunt u iedere
dag shoptegoed winnen. Op eerste Kerstdag is de markt gesloten, op tweede kerstDEZE WIJKKRANT IS EEN UITGAVE VAN:
dag is heel City open.
Wijkplatform Centrum-Merwestein
Die dag parkeert u de
p/a Markt 227
hele dag gratis.
bel
3431 LG Nieuwegein
E-mail:
centrum.merwestein@gmail.com
Website: www.centrummerwestein.nl
TOT 10 DECEMBER 24.00 UUR Facebook: www.facebook.com/
wijkplatform.centrummerwestein
Wie heeft afgelopen jaar een opmerkelijke
Uitgave drie maal per jaar.
prestatie geleverd en
Oplage 1.500 stuks.
verdient volgens u een
award? Geef uw kandiREDACTIE
daat nu nog snel op.
wijkkrantcentrum.merwestein@gmail.com

KANDIDATEN AANMELDEN

Op WWW.NIEUWEGEINAWARDS.NL kunt u
kandidaten aanmelden voor: sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg, cultuur & evenement , duurzaamheid, vrijwilliger, vrijwilligersorganisatie en ondernemer/onderneming.
U vindt er ook alle informatie over het aanmelden. Stuurt u wel een digitale foto/logo mee.
Heeft u nog vragen? Mail naar
INFO@NIEUWEGEINAWARDS.NL
NIEUWEGEINAWARDS | 10 FEBRUARI 2018 |
SPORT- & EVENEMENTENCOMPLEX MERWESTEIN
KAARTEN VANAF € 5,= | VERKOOP VANAF JANUARI

Telefoon: 06-23 00 93 27
EINDREDACTIE/VORMGEVING
Team Woord op Maat, Nieuwegein
www.teamwoordopmaat.nl
DRUK/REPRO
BenF Printing, Driebergen
DISCLAIMER
De redactie van Wijkkrant Centrum-Merwestein kan kopij
aanpassen of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De
redactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
informatie die door derden is aangeleverd. Zij streeft
uiterste zorgvuldigheid na bij het beoordelen en hanteren
van de kopij.
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