
De studente was eerder die dag
gevonden in haar woning aan de
Bosboomstraat in Utrecht. De
auto is voor sporenonderzoek
weggesleept. De omgeving was
enige tijd met linten door de poli-
tie afgezet. De recherche heeft
sporenonderzoek gedaan.

Later bleek dat de overleden stu-
dente in Utrecht (24 jaar) om het
leven is gebracht door haar ex-
vriend uit Nieuwegein. Dat zegt
snackbareigenaar Roy van
Leeuwen, wiens zaak onder het
huis zit waar de dode vrouw is
gevonden. De ex zou haar be-
dreigd hebben nadat de relatie
stopte.

Op foto’s van een arrestatie in
Nieuwegein herkent Roy van
snackbar Jolidé de auto van de
jongen met wie het meisje een
relatie had, het zou gaan om een
31-jarige inwoner uit Nieuwegein.

“Sinds een weekje of twee is het
over”, vertelde Roy aan RTV
Utrecht. “Sindsdien is ze lastig-
gevallen. Hij bleef haar stalken.
Hij kwam hier iedere dag een

patatje halen om haar toch even
te zien. Naar ons toe was hij su-
perlief, maar naar haar bedrei-
gend. Hij is zelfs een keer op
haar balkon geklommen en de
politie is al een paar keer aan de
deur geweest.”

De politie is nog op zoek naar
getuigen van het misdrijf. Men-
sen die iets hebben gezien rond
de woning aan de Bosboom-
straat kunnen contact opnemen
met de recherche via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000.

In de wijk Zuilenstein is woensdagmiddag 11 juli jl. een 31-jarige man uit Nieuwegein opgepakt op de Fagot-
laan. In eerste instantie liet de politie weten dat de man zich probeerde te onttrekken aan een controle. Later
bleek dat de Nieuwegeiner verdacht werd van de moord op een 24 jarige studente uit Utrecht.
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Nieuwegeiner gearresteerd op de Fagotlaan in Nieuwegein
op verdenking van moord op 24-jarige studente uit Utrecht

Acht kilo hennep in loods op Plettenburg

Dankzij de melding van een inbraak, is de politie op bedrijventer-
rein Plettenburg Zuid in Nieuwegein op acht kilo hennep gestuit.
De eigenaar van het pand is aangehouden. Vermoedelijk werd de
eigenaar geript door andere criminelen die het op zijn drugs had-
den gemunt.

Zondagochtend 8 juli jl. kreeg de politie rond 05.30 uur melding
van een inbraak aan een bedrijfspand aan de Zeelandhaven. Er
bleek een heftruck te zijn gestolen uit één van de bedrijven.

Met die gestolen heftruck probeerden de dieven vervolgens een
rolluik van een ander pand te openen. De agenten, die inmiddels

aanwezig waren, trof-
fen achter dat tweede
rolluik een growshop
aan. De brandweer
werd opgeroepen om
het pand verder te ope-
nen.

Toen het pand werd
doorzocht, bleek er in
totaal acht kilo hennep

aanwezig te zijn. De politie onderzoekt de zaak. De hennep en de
spullen van de plantage worden vernietigd. De straatwaarde van
de hennep is ongeveer 70.000,- euro. Het is onduidelijk of de
dieven van de heftruck in de kraag zijn gevat.



KORTJES

Rode Kruis Nieuwegein
haalt € 4.588,10 op

Ook dit jaar in juni heeft in Nieu-
wegein de jaarlijkse collecte
plaatsgevonden van het Rode
Kruis met het mooie resultaat
van € 4.588,10. Er is door 44 vri-
jwilligers in de wijken van Nieu-
wegein gecollecteerd om dit re-
sultaat mogelijk te maken.

De opbrengst komt geheel ten
goede aan het lokale Rode kruis
afdeling Nieuwegein. Met dit geld
kunnen een groot aantal ativiteit-
en in Nieuwegein op het gebied
van hulpverlening bij allerlei
plaatselijke evenementen en ac-
tiviteiten op sociaal-maatschap-
pelijk gebied uitgevoerd worden.

Het Rode Kruis: 'Met name noe-
men we hierbij de EHBO-hulp-
verlening bij grote evenementen
in Nieuwegein zoals Geinbeat en
tal van kleinere evenementen.
Ook sociale activiteiten voor de
gehandicapte en hulpbehoeven-
de medeburgers kunnen we met
deze opbrengst blijven uitvoeren
met als doel de vergroting van
de zelfredzaamheid en hulbe-
reidheid. We bedanken alle
gevers aan de collecte, door uw
hulp kan het Rode Kruis onvoor-
waardelijk blijven helpen.'

__________________________

'Koken met PEN'
Iedere week maakt onze 'kook-
gek' Eric Dekker een heerlijk ge-
recht. Deze week een heerlijke
zomerse maaltijdsalade. Zien
hoe dit gemaakt wordt? Kijk dan
op zijn rubriek waar overigens
nog veel meer recepten staan.
__________________________
Alle straten, lanen, driften, plein-
en en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de

weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze
rubriek. Deze week de Jacht-
hoornlaan in de wijk Zuilenstein
in Nieuwegein.

FOTO
__________________________

Iedere week verschijnt er in
één van de plaatselijke week-
krantjes het gemeentenieuws.
Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn
deze pagina’s ook te lezen op
de Digitale Stad Nieuwegein.

PDF

Oudheden in Rijnhuizen, Plettenburg en de Wiers

Onder bovenstaande titel heeft de Historische Kring Nieuwegein
weer een nieuwe fototentoonstelling ingericht op de hildes van
museum Warsenhoeck. In dit gebied bevonden zich in het verle-
den vele kastelen en buitenhuizen, zoals Rijnhuizen (nog be-

staand), Plettenburg,
Wijnestein, Stormerdijk
en de Wiers. Vele fo-
to’s en afbeeldingen
van prenten van deze
kastelen zijn te zien
met foto’s van vond-
sten die bij deze kaste-
len zijn gedaan en die
veelal ook nog in het
museum zijn te
bezichtigen.

Foto’s ook van in het
gebied gelegen
boerderijen, zoals de

hofsteden van Kievit, Casant en van Dijk en afbeeldingen van huis
De Bongenaar. Wist u overigens dat de sluitstenen van de hekpi-
laren van Huis de Wiers nog te zien zijn bij de ingang van muse-
um Warsenhoeck? Alle reden om eens een kijkje te nemen bij
deze tentoonstelling die tot 14 november te bezichtigen is.

Museum Warsenhoeck is te vinden in het Natuurkwartier aan de
Geinoord 11, en is geopend op woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De wijk 'De Gaardes' staat
garant voor een fijne woon-
omgeving. In deze wijk staat nu
een nette tussenwoning met 4
slaapkamers te koop. De woning
heeft een voor-, en ruime
achtertuin (W). Aan de
achterzijde geniet je van de volle
privacy door de vrije ligging.
Bouwjaar 1976.
Perceeloppervlakte 128 m2.
Inhoud ca. 375 m3 en woonop-
pervlakte ca. 110 m2.
Vraagprijs: € 255.000,- k.k.

Info: Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (City Plaza)
Bel voor een bezichtiging:
030-6076060

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en toch lokaal!'

Woning van de week: Braamgaarde 35

https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-44
https://www.pen.nl/artikel/de-jachthoornlaan
https://goo.gl/A4kMSd
http://www.moenmakelaars.nl
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl


De oude boerderij aan de Vreeswijksestraatweg in de wijk Fokke-
steeg krijgt een nieuwe bestemming. Dit heeft de gemeente 9 juli jl.
bekend gemaakt. Lange tijd is het onrustig geweest in de wijk omdat
de gemeente op deze locatie Tiny Houses wilde plaatsen. De wijk
was het hier niet mee eens en gingen in protest. De gemeente gaat
de boerderij nu tegen marktwaarde verkopen of verhuren. Daarbij
geeft de gemeente voorrang aan kopers of huurders die een maat-
schappelijke invulling geven aan het gebruik. De bewoners rond de
boerderij zijn blij met het besluit van de gemeente.

In maart 2018 wees de gemeente Nieuwegein zes nieuwe panden
aan als gemeentelijke monument. Het pand aan de Vreeswijkse-
straatweg zat hier ook tussen.

De oude boerderij vertegenwoordigt een cultuur- en historische en
monumentale waarde voor Nieuwegein en voor de wijk. Daarom

zoekt het college van B&W naar een bestemming die recht doet aan
het belang van de bewoners.

De bestemmingen van de boerderij is en blijft wonen. De nieuwe ko-
per of huurder die een maatschappelijke invulling geeft aan de boer-
derij krijgt voorrang. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld aan een koper
die de moestuin op het terrein toegankelijk maakt voor kinderen en
wijkbewoners uit de buurt. Of een huurder die de schuur een paar
keer per jaar beschikbaar stelt voor activiteiten uit de buurt.

Omdat het om een gemeentelijk monument gaat, rust er een renova-
tieverplichting op het pand voor de toekomstige eigenaar. De ge-
meente geeft de opdracht aan makelaar De Keizer om de voorbe-
reidingen te starten. Naar verwachting starten de voorbereidingen na
de zomerperiode.

Groep acht OBS De Toonladder glijdt uit!
Dinsdagavond 10 juli jl. was de filmpremière van groep acht van de Openbare Basisschool De Toonladder in de wijk Zuilenstein. De leerlin-
gen werden als echte filmsterren vervoerd door vijf prachtige Buicks, om vervolgens over de rode loper de school binnen te lopen. Binnen
hebben de leerlingen hun zelfgemaakte film laten zien aan hun genodigden. Woensdagmiddag 11 juli gleden de leerlingen hun basisschool
uit. Op naar een nieuwe start op het Voortgezet Onderwijs!

Nieuwe bestemming voor oude boerderij

https://www.pen.nl/artikel/tiny-houses-baan-kritiek


De provincie Utrecht trekt geld
uit voor de versterking van kunst-
en cultuureducatie in het vmbo,
dankzij een oproep in een motie
van GroenLinks, D66, VVD, CDA
en ChristenUnie. Met dit geld
worden vmbo-scholen onder-
steund in het aanvragen van
subsidie bij het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie. Statenlid Karin
Boelhouwer: “Cultuureducatie is

belangrijk voor de culturele en
creatieve ontwikkeling van jong-
eren. De vormgeving en ver-
ankering van kunst- en cultuur-
educatie in het vmbo, Voortgezet
Speciaal Onderwijs en praktijk-
onderwijs kan een steuntje in de
rug gebruiken. Het is goed dat
het Rijk geld heeft om dit te ver-
sterken, scholen moeten de be-
schikbare middelen dan wel aan-

vragen. Met deze
impuls kunnen we
ze daarbij onder-
steunen!”

Cultuur-educatie
op scholen
De provincie
Utrecht telt zo’n 75
vmbo-scholen en
scholen voor prak-
tijkonderwijs. Uit re-
cent onderzoek van
Berenschot blijkt
dat hoewel er
mooie culturele ac-
tiviteiten plaatsvin-
den, het aanbod
van culturele in-
stellingen voor het
vmbo nog achter-
blijft op het aanbod
dat er voor havo en

vwo is, terwijl de helft van de
leerlingen in het voortgezet on-
derwijs op het vmbo zit. Voor de
doorontwikkeling en verankering
maakte het Fonds voor Cultuur-
participatie een subsidieregeling.
Vanwege gebrek aan tijd en ex-
pertise doen niet alle scholen
een aanvraag.

Matchmaker
Een onafhankelijk expert en
matchmaker kan scholen sti-
muleren maximaal gebruik te
maken van deze regeling. Veel

scholen hebben al enthousiast
gereageerd op de mogelijkheid
om een onafhankelijk expert in te
kunnen schakelen die hen in-
formeert, bevraagt en adviseert
bij de keuze voor een cultureel
partner én begeleidt bij het op-
stellen van een kwalitatief goede
en bij de school passende
regeling.

Impuls voor cultuuredu-
catie
GroenLinks, D66, VVD, CDA en
de ChristenUnie willen dat scho-
len deze ondersteuning krijgen
en dienden daarom op maandag
9 juli een motie in waarbij geld
beschikbaar werd gesteld voor
Kunst Centraal om de rol van on-
afhankelijk expert en matchmak-
er op zich te nemen. Dit geld
moet vanaf augustus beschik-
baar komen. De motie werd
aangenomen met brede steun,
alleen PVV, SP en SGP stemden
tegen.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Een rubriek waarin
mensen een rol vervullen.

Juli 2007
Het is alweer elf jaar geleden dat
er in Nieuwegein een tijdje geen
sneltram reed. Niet omdat er
(weer eens) ergens een aanrij-
ding had plaatsgevonden, maar
omdat het hele tramtracé moest
worden vernieuwd. In juli werd
de pers uitgenodigd een kijkje ter
plekke te komen nemen en werd
de toen afgesloten voetgangers-
brug even ontsloten.

_________________________________________________________________________________________________________________

Impuls voor kunst- en cultuureducatie in
het VMBO





De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen.
Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS
en Rembrandt van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten.

Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis
of een karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze car-toons en
karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor
meer informatie naar: info@karikaturist.nl.

Op maandag 16 juli (14.30 uur tot 16.00 uur) is er weer een PLUS-café in bibliotheek De tweede verdieping (Stadsplein 1c). Boven
een karikatuur van Colinda Olff, initiatiefnemer van het PLUS-café.

Maandagavond 2 juli 2018 werden bij
Brasserie Staverden in Ermelo, dat vorig jaar
de verkiezing van Misset Horeca won, de
winnaars van de Misset Horeca Terras Top
100 bekend gemaakt. In de provincie Utrecht
bleek Down Under het beste terras en be-
haalde daarmee de 5e plaats in de Terras
Top 100 van Nederland! Een uitzonderlijk
knappe prestatie waar het team van Down
Under met recht trots op kan zijn.

De Misset Horeca Terras Top 100 is een
ranking die jaarlijks middels mystery visits en
een onafhankelijke, deskundige jury tot stand
komt. Nadat de afgelopen maanden ‘mystery
guests’ honderden bedrijven in Nederland
hadden bezocht, met als doel het beste ter-
ras van Nederland aan te wijzen, berichtte de

organisatie enkele weken geleden dat Down
Under een plaats in de Top 100 had behaald.
Maandagavond werd bekend dat Down
Under op een prachtige 5e plaats is
geëindigd en daarmee het beste terras van
de provincie Utrecht heeft.
Wat maakt het terras van Down Under de
beste van de provincie Utrecht? De jury
spreekt lovend over de veelzijdigheid locatie;
het ruime terras, het restaurant, strand en
alle sportieve activiteiten. De jury is positief
over o.a. de routing, de kaart en binnen acht
minuten heb je je bestelling op tafel. Goed
om te weten voor de komende warme dagen:
Down Under biedt ook een groot stads-
strand.
Bedrijfsleider Paul Gootjes en zijn team zijn
ontzettend trots met de behaalde positie.

Gootjes licht toe: “Het is al een hele prestatie
om in de Terras Top 100 te komen, laat
staan om op de 5e plaats te eindigen. Alles
moet kloppen op het terras; naast het
prachtige uitzicht op de watersporters op de
Laagravense plas moet de service, gast-
vrijheid, aanbod en kwaliteit goed zijn en dat
zie je aan het eindresultaat! We hebben hier
met het hele team ontzettend hard voor ge-
werkt. Hier mogen we heel trots op zijn!
Zeker als je te horen krijgt dat wij het beste
terras van de provincie Utrecht hebben!”

Down Under beste terras Utrecht

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
http://www.downunder.nl/
http://www.downunder.nl/


Lijm in schoen doet
winkelstraat sluiten

Een deel van winkelcentrum
Cityplaza in de binnenstad van
Nieuwegein is woensdagmiddag
rond 14.00 uur korte tijd afges-
loten geweest. In het winkelcen-
trum werd aan de Binnenstede
een vreemde lucht geroken en
meerdere mensen waren daar
niet lekker van geworden. Twee
ambulances en de brandweer
kwamen ter plekke.

Volgens de brandweer werd de
vreemde lucht geroken in de
schoenenwinkel van Van Haren.
Vijf personeelsleden zijn
nagekeken door het ambulance
personeel, maar zijn inmiddels
weer vrij van klachten.

Veiligheidsregio Utrecht liet die
middag twee uur later weten
tegenover onze redactie dat de
Binnenstede weer toegankelijk
was voor het winkelend publiek.
De winkel Van Haren bleef dicht.
De overige winkels waren om
16.00 uur weer bereikbaar.

Uit het resultaat van de metingen
bleek dat de vreemde lucht
afkomstig was van een hoge
concentratie stof die in de lijm
van schoenen zit. De hoge con-
centratie is ontstaan omdat er
veel schoenen van een nieuwe
levering waren opgeslagen in
een afgesloten ruimte. De lucht
was woensdagmiddag na goede
ventilatie verdwenen zodat
afgelopen donderdag de winkel
weer gewoon open kon.

Wat is uw Geins Geluk?
Geins Geluk maakt maatschappelijke inwonersinitiatieven mogelijk. Initi-
atieven gericht op een mooie, schone en gezellige leefomgeving; een fij-
ne stad om te wonen. Dat kan op vele manieren, als het maar in de
gemeente Nieuwegein plaatsvindt. De gemeente Nieuwegein betaalt maxi-
maal 50% mee aan jouw initiatief. Kijk voor meer informatie op de web-
site: www.geinsgeluk.nl.

Waar aan voldoen?
• Het moet ten goede komen
aan de bewoners en/of de
stad Nieuwegein.
• Het is een initiatief van
minimaal 3 inwoners.
• Je brengt zelf de andere
50% van de kosten bijeen.
• De aanvraag is hoger dan
100,00.
• Er is draagvlak in de
omgeving waar het initiatief/
activiteit plaatsvindt.
• Het initiatief heeft geen com-
mercieel, promotioneel, politiek,
levensbeschouwelijk of godsdi-
enstig doel.
• Initiatieven met een eigen bij-
drage van de deelnemers, ver-
lenen minimaal 50% korting aan
inwoners met een Stadspas.
• Een inwoner kan 1 keer in de 2
jaar een bijdrage vragen voor
hetzelfde initiatief c.q. activiteit.

Enkele voorbeelden
Imagine Multi Culti dag
Op 8 september houdt een aan-
tal vrijwilligers de eerste editie
van de “Imagine Multi Culti” dag
op het terrein de Middengaarde
in Galecop. Een dag waarop het
er juist wel toe doet wie je bent,
waar je vandaan komt en welke
cultuur bij jou hoort. Een dag die
in het teken staat van overbrug-
gen, verbroedering en intercul-
tureel samenzijn. Proef het eten
vanuit vijf verschillende wereld-
keukens, swing mee met muziek,
zang en dans vanuit verschillen-

de culturen of ga de strijd aan bij
de zeskamp van oude volksspe-
len. (www.imaginemulticulti.nl)

Galecopperband
Middag voor eenzame en licht
dementerende ouderen Vorige
maand is er een aantal enthou-
siaste inwoners van Nieuwegein
gestart met een initiatief voor
eenzame en/of licht dementeren-
de ouderen. Onder de naam Ga-
lecopperband organiseren zij el-
ke donderdagmiddag van 14.00
– 16.00 uur een gezellige mid-
dag in Buurtplein Galecop in
Nieuwegein. Voor meer informa-
tie en aanmelding bel Wil Hack
(tel. 06 2184 3030) of Nicoline
(tel. 06 – 12 72 70 18).

Kids Fun
Galecop sociaal is een bewo-
nersinitiatief om de wijk gezel-
liger te maken en saamhorigheid
te creëren (galecopsociaal.nl).
Dat doen ze door (wijk) activi-
teiten met en voor elkaar te
organiseren. Galecop so-ciaal

heeft samen met Buurtplein
De Boog en Movactor een
middag voor kinderen
georganiseerd op de
stakingsdag van leer-
krachten in het basisonder-
wijs. Kinderen konden knut-
selen, cupcakes versieren,
discodansen en clown Taty
kwam langs en maakte ge-
weldige ballonnencreaties.
Met 150 personen is het

evenement goed bezocht.

Initiatiefneemster Nathalie Nag-
tegaal: “Als nieuwe wijkorgani-
satie wilden we wat doen voor de
kinderen in de wijk. Iets wat geen
geld kost en daarom voor ieder-
een toegankelijk is. Het is een
ontzettende leuke dag geweest
voor de kinderen en ouders. Je
zag de kinderen echt genieten
en er was voor ieder wat wils. Er
heerste een gemoedelijke sfeer
en het bracht de samenhorigheid
waarop ik hoopte. Voor herhaling
vatbaar!”

Nieuwe doelen op voetbalveld
De oude doelen op het veld van
de Mispelgaarde zijn aan ver-
vanging toe. Omwonenden heb-
ben het initiatief genomen om de
oude doelen te vervangen door
twee stalen anti-vandalismedoe-
len. Ze willen hiermee het veld
weer aantrekkelijk maken voor
kinderen als uitnodiging om te
gaan sporten.

____________________________________________________________________________________



Het is niet alleen het water maar
ook de kunst wat Vianen en
Nieuwegein verbindt. Op alweer
de 45e expositie tonen vier kun-
stenaars uit Vianen hun kunst-
werken in KunstGein Podium.
Het werk is zeer divers; schilderi-
jen, keramiek en powertex beel-
den. Verantwoordelijke kunste-
naars zijn Wil Droogendijk, Thin-
ca Timmerman Thea Smeding
Middelkoop en Thea de Visser.
Dit alles is te zien tot 5 augustus.

De feestelijke opening is zater-
dag 14 juli om 13.30 uur.

Wil Droogendijk – van Bemmel
Sinds haar pensionering heeft zij
het schilderen herontdekt en met
passie vult zij er bijna al haar vri-
je tijd mee.

Thea Smeding-Middelkoop
In 2011 maakt zij kennis met Po-
wertex en wat als hobby begon
is een passie geworden. Thea

maakt unieke, door haarzelf ont-
worpen beelden.

Thinca Timmerman
Zij schildert sterk vanuit haar ge-
voel en vindt vertroosting in
mooie kleuren, soms abstract en
soms figuratief of een mengeling
van beiden.

Thea de Visser
Uit al haar keramiek spreekt het
opgeruimde karakter en haar po-

sitieve levensinstelling. Met haar
beelden probeert zij emoties los
te maken en humor over te bren-
gen.

Zomer verbouwing
De zomer is gearriveerd en in plaats van dat we rustig aan doen gaan we vol gas verbouwen! Waarom vraag je?
Omdat het belangrijk is om het pand te onderhouden en om te blijven vernieuwen. Uit ons laatste klanttevredenheidsonderzoek kwamen ook
enkele zaken naar voren die storend waren voor jullie, onze bezoekers. En we willen zorgen voor een prettig verblijf.
We doen er alles aan om het complex beter, netter en moderner te maken. Zo zal het nog aangenamer zijn om lekker bij ons te komen
zwemmen.
Dít gaan we allemaal doen. Maar vergeet niet: het buitengebeuren blijft heerlijk open!
________________________________________________________________________________________________________________

Expositie: 'Vrouwen van over het water'

https://merwestein.nl/index.php?p=nieuws/zomer-verbouwing




Nieuws van De Tweede Verdieping
Puzzelfietstocht
Ontdek Nieuwegein op een nieu-
we manier tijdens de puzzelfiets-
tocht van de bibliotheek op
woensdag 18 juli. Deelnemers
kunnen alleen of in een team van
maximaal 4 personen op pad in
Nieuwegein om daar quizvragen
te beantwoorden en puzzels op
te lossen.

De puzzelfietstocht gaat van
start om 10.00 uur en duurt, af-
hankelijk van stops onderweg,
tot 15.00 uur. Elk team krijgt een
startpakket mee met o.a. een
route, instructies en consumptie-
bonnen. Op het winnende team
wacht een leuk prijzenpakket.

Deelname aan de puzzelfiets-
tocht kost € 2,50 voor biblio-
theekleden en € 8,50 voor niet-
leden. Aanmelden is verplicht en
kan via e-mailadres: actie@de-
tweedeverdieping.nu (o.v.v.
'Puzzelfietstocht').

PLUS-café
Tijdens het PLUS-café op maan-
dag 16 juli (14.30-16.00 uur)
geeft de bibliotheek het woord
aan Nieuwegeiner van het Jaar
Betsy de Keizer. In de lezing 'De
charme van het ouder worden'
benadrukt ze dat het mogelijk is

om op een comfortabele manier
ouder te worden én de regie in
eigen hand te houden. Toegang
is gratis. Aanmelden via: ac-
tie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. 'PLUS-café 16 juli').

Het PLUS-café is hét Lifestyle-
café voor bewuste 55-plussers in
bibliotheek De tweede
verdieping. Hier ontmoeten
Nieuwegeiners elke maandag
(14.30-16.00 uur) anderen en ze

meedoen met workshops ron-
dom gezondheid, lifestyle en
meer.

Kids Media Lab
In het Kids Media Lab op woens-
dag 25 juli (15.00-16.30 uur)
kunnen kinderen van 9 t/m 12
jaar leren hoe ze hun eigen stop-
motion filmpje kunnen maken. Ze
gaan aan de slag met LEGO-
figuurtjes en zelfgemaakte teke-
ningen. Deelname aan het Kids

Media Lab is gratis. Aanmelden
kan via e-maladres: actie@de-
tweedeverdieping.nu (o.v.v. ‘Kids
Media Lab 25 juli’).

Voorleeslunch
Op woensdag 25 juli van
(11.00-13.00 uur) vindt de voor-
leeslunch voor senioren plaats in
de bibliotheek. Nieuwegeinse se-
nioren zijn welkom om aan te
schuiven voor een heerlijke
lunch terwijl er een spannend,
romantisch of ontroerend verhaal
wordt voorgelezen.

Elke laatste woensdag van de
maand verzorgt de bibliotheek
de voorleeslunch. De toegang is
gratis. Aanmelden kan via ac-
tie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch 25 juli’).

3D-printen
Elke laatste woensdag van de
maand vindt er een cursus 3D-
printen plaats. Deelname aan de
cursus 3D-printen kost €5 voor
leden en € 12,50 voor niet-leden
(tip: word lid voor slechts € 5!).
Aanmelden kan via e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘3D-printen 25 juli’).

Weesboot wéér terug
Eind juni heeft onze redactie ge-
schreven over de diverse ‘wees-
boten’ die Nieuwegein rijk is. De-
ze boten liggen onbeheerd op
plekken in de wateren van Nieu-
wegein, wat verboden is. Door
de vergrijzing zullen steeds meer
van dit soort ‘weesboten’ aan de
kanten komen te liggen. Momen-
teel zijn er zo’n 13.000 in de
vaarwegen in Nederland.

Ook in Nieuwegein vindt je tien-
tallen van dit soort bootjes. Dat
blijkt uit een onderzoek van Wa-
terrecreatie Advies. Een doorn in
het oog van degenen, die wel
voor een ligplaats betalen aan
Ríjkswaterstaat. ‘Je herkent ze
aan de wijze van afmeren. Hup
….... maar aan een boom’ aldus
oud schipper Boersema. Eén
van die bootjes ligt in de binnen-
stad van Nieuwegein vlak achter
het Stadshuis in De Doorslag.

Naar aanleiding van dit artikel liet
een lezer weten: ‘Door privéom-
standigheden en heftige ziekte is
hij er niet aan toe gekomen. Hij
heeft daarom zo lang daar gele-
gen ze zijn er nu mee bezig en
hebben hem vandaag vervaren.
28-6-18. De eigenaar is blij met
deze hobby en wilt zeker niet
van zijn bootje af.’

Begin deze week liet een bewo-
ner uit Merwestein weten dat de
boot helemaal niet weg is. Al-
thans, hij is terug van wegge-
weest! De bewoner stuurde onze
redactie bijgaande foto.

Het CDA heeft 29 juni jl. schrifte-
lijke vragen gesteld aan het Col-
lege van B&W over de spook-
schepen die langs diverse Nieu-
wegeinse kades liggen. CDA-
fractievoorzitter Gerben Horst:
“Al eerder heeft een betrokken
inwoner ons op de spooksche-

pen gewezen. Het CDA heeft
toen van de gemeente begrepen
dat hier aandacht voor was.
Maar ook dat dit vooral de ver-
antwoordelijkheid van Rijks-wa-
terstaat en het waterschap is.
Blijkbaar is er de afgelopen tijd
weinig gebeurd in de aanpak van
de spookschepen.” Reden dat

het CDA om schriftelijke vragen
aan het college. Deze hebben
nog geen reactie gegeven.
Niet alleen lijkt het hier te gaan
om het illegaal achterlaten van
plezierjachten. De beroepsvaart
heeft hier ook last van doordat
ligplaatsen onnodig worden
bezet.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Tijdens de zomermaanden van 2020 wordt
de trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-
Zuid vernieuwd. Bovendien worden dan alle
haltes van de sneltram aangepast aan de
komst van nieuwe lagevloertrams. Als die
vernieuwing gereed is, wordt de tram aange-
sloten op de Uithoflijn, waardoor er één geïn-
tegreerd regionaal tramsysteem van IJssel-
stein tot de Uithof ontstaat.

Afgelopen mei meldden Gedeputeerde Sta-
ten aan Provinciale Staten dat er onvoorzie-
ne meerkosten bij de renovatie waren. De re-
denen waren dat de marktsituatie voor spoor
werk is veranderd en dat extra geld nodig
was voor risico-reservering, nacht- en week-
endwerk en nieuwe halteconstructies. Die
meerkosten werden toen geraamd op 15 tot
20 miljoen euro. Sindsdien is het definitief
ontwerp vastgesteld en is gekeken waar nog
op bespaard zou kunnen worden. Op basis

daarvan vragen Gedeputeerde Staten nu
aan Provinciale Staten 16 miljoen euro extra.

Verdere besparingen waren op zich mogelijk,
bijvoorbeeld door het vervangend busvervoer
tijdens de renovatie te beperken. Ook waren
technische aanpassingen mogelijk. Maar Ge-
deputeerde Staten kiezen daar niet voor, om-
dat die afdoen aan de kwaliteit en toeganke-
lijkheid van het tramvervoer.

Gedeputeerde Dennis Straat: ‘’De renovatie
kost aanzienlijk meer dan gedacht. Maar de
reizigers mogen daar niet de dupe van wor-
den. Daarom bezuinigen wij niet op vervang-
end busvervoer als de trams niet rijden. We
houden ook vast aan de eisen voor de toe-
gankelijkheid van de haltes voor minderva-
lide reizigers. Met deze extra investering ma-
ken we een regionale tram voor de toekomst
mogelijk die veilig en etrouwbaar en is.”

Gedeputeerde Staten stelt daarnaast voor
om de tramhalte Merwestein op de lijn naar
Nieuwegein-Zuid op te heffen en die niet te
renoveren. Uit onderzoek blijkt dat die tram-
halte met 100 instappers per dag heel weinig
wordt gebruikt en dat die situatie waarschijn-
lijk niet verandert. Dat onderzoek was niet
opgezet om de meerkosten van de renovatie
te drukken. Het opheffen zorgt wel voor een
besparing van 1 miljoen euro. Die is verwerkt
in de kredietaanvraag van 16 miljoen euro.

Provinciale Staten beslissen op 24 septem-
ber over het extra krediet voor de renovatie.
De provincie heeft daarnaast met de ge-
meente Nieuwegein afspraken gemaakt over
de ontwikkeling van Nieuwegein City tot een
volwaardig OV-knooppunt. Als gevolg daar-
van kan de tramhalte worden verplaatst en
zou een gedeelte van de trambaan kunnen
worden verlegd.

Extra investering van 16 miljoen voor de sneltram

De vernieuwing van de sneltram tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein vergt een extra in-
vestering van 16 miljoen euro, wat leidt tot jaarlijkse afschrijvingslasten van 0,53 miljoen euro. Tot
die conclusie komt de provincie Utrecht nadat ze het oorspronkelijke krediet van 141 miljoen euro
opnieuw onder de loep heeft genomen.
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