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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kynologenvereniging
Nieuwegein houdt
Benefietdag

Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Al jaren maakt onze
‘Kookgek’ Eric Dekker wekelijks
een heerlijk recept voor u in de
rubriek: ‘Koken met PEN.’
Deze week witlof, kruimige aardappelen en camembert. Hier
het recept.

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze rubriek.
Deze week de Ketlaan in de wijk
Wijkersloot.
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten het al, maar vanaf woendagmorgen vroeg zijn deze pagina’s
ook te lezen op pen.nl
PDF
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'Koken met PEN'

Geinbeat kijkt terug
Op zaterdag 13 juli aanstaande vindt de 25e editie plaats van
het Geinbeat Festival. Reden om op deze plek wekelijks terug
te blikken. Dat doen we met een foto en een klein verhaaltje.
Deze week kijken we echter niet terug, maar vooruit. Geinbeat
heeft namelijk onlangs haar eerste line-up bekend gemaakt.
De organisatie vertelt als volgt:
'De hoofdact van de middag is niemand minder dan Spinvis
met zijn volledige band, die na hun optreden op het Geinbeat
Festival van 2004, dit jubileumjaar hun muziek weer komt laten klinken. De komst van Spinvis wordt mede mogelijk gemaakt door Christ van PLUS Van Loon. Naast Spinvis staan
ook VALENTINO, de winnaar van de Utrecht Popprijs, en
A Beautiful Lie, de winnaar van de Kleine Prijs van Nieuwegein, op het podium.
Naast deze, en nog andere artiesten, waaronder Money and
the Man, The Cinema Escape (met oud-Borth of Joy frontman)
en INU INU, wordt het festival net als vorige jaar afgewisseld
door optredens van het AkoestiCafé, waarvan de namen ook
op korte termijn bekend gemaakt zullen worden.
Wij zullen deze namen via onze eigen website en social media
(Facebook en Instagram) bekend maken, maar ook via de
pers, waaronder Pen.nl. Houdt derhalve de berichten in de
gaten, en noteer de datum alvast in je agenda!'

Op zondag 26 mei, de ‘Dag van
de Hond’ organiseert de Kynologenvereniging (K.V.N.) een Benefietdag. Gedurende de dag
worden meerdere activiteiten
georganiseerd tegen een vergoeding van slechts enkele euro’s. Alle opbrengsten komen ten
goede aan het onderhoud van de
buitenzijde van het gebouw in de
Galecopperzoom.
Naast workshops, proeflessen,
EHBO-lessen, een speurtocht en
een piekenrace kun je ook deelnemen aan een quiz en een loterij met mooie prijzen. Rondom
het gebouw vind je kraampjes
met hondenspullen en uiteraard
wordt ook voor de inwendige
mens gezorgd! Er worden demo’s verzorgd en er zal tevens
een vlooienmarkt zijn. Hiervoor
kunt u spullen aanleveren welke
ten goede van K.V.N. worden
verkocht, maar u kunt ook een
plekje huren om zelf uw spulletjes te verkopen.
De toegang is gratis en de benefietdag is van 11.00 - 16.00 uur.
__________________________

Eerste 50+ DUS festival

Met gratis doorlopende activiteiten, een hapje, drankje en muzikale omlijsting! Wie weet krijgt u
een geweldig idee voor een
nieuwe activiteit op het vlak van
kunst, cultuur en bewegen! Wát
maakt Nieuwe-gein nóg leuker?!
Kom naar het festival een geef
uw mening. Uw stem telt!
Aanmelden hoeft niet, we zien u
graag verschijnen ergens tussen
18.00 en 21.30 uur.
Heeft u geen vervoer? Ga mee
met de festival-bus vanaf een
Buurtplein. Geef dit aan bij de
balie van uw buurtplein.
Of kijk eens aan www.anwb.nl/
automaatje voor vervoer.
__________________________

COLOFON

De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘Coffee met een Cop’ in Vreeswijk

Op zaterdag 11 mei staan de wijkagenten
Joey en Sander in Vreeswijk voor ‘Coffee
met een Cop.’ Tussen 10.30 uur en 12.00
uur zijn de wijkagenten voor bewoners van
de wijk Vreeswijk beschikbaar voor alle vragen met betrekking tot de wijk.

Tijdens ‘Coffee met een Cop’ kunt u onder
het genot van een bak koffie, thee of iets fris
op een gezellige manier kennismaken met
uw wijkagenten. U kunt het dan onder andere hebben over wat er speelt in de wijk op
het gebied van veiligheid en wat de politie en
de wijkbewoners voor elkaar kunnen betekenen.

De Grote Tuinverbouwing: CityPlaza in bloei
Het bekende tv-programma De Grote
Tuinverbouwing, dat elke zaterdag wordt
uitgezonden op SBS6, zal in de aanloop
van het evenement 'De Smaak van City',
in Nieuwegein neerstrijken voor 'De groene verbouwing van Cityplaza'. Het complete team, bestaande uit tuinexpert Ivo Putman, klimaat tuinman Lodewijk Hoekstra en
interieurstyliste Suzanne van der Hoeven,
zal in Nieuwegein aanwezig zijn om de binnenstad groener te maken! Bezoekers van
Cityplaza krijgen de kans om opnames bij te
wonen en het tv-team te ontmoeten.
De eerste opname start op zaterdag 11 mei
en op die dag staat ook een 'Meet & Greet'
met Ivo Putman op het programma. Vanaf
maandag 13 mei gaat het team van De Grote
Tuinverbouwing op verschillende plekken in
en rondom Cityplaza aan de slag: Ivo Putman en Suzanne Van der Hoeven gaan aan
het werk op het horecaplein om daar, in samenwerking met de ondernemers, de terrassen groener te maken en aan te kleden.
De kuil aan de Laag Raadstede krijgt zowel
een 'groene' als kleurrijke make-over! Zonnebloemen zullen de kuil een zomers tintje geven en dat heeft een bijzondere reden. Een
deel van de opbrengst van de verkochte
bloemen gaat namelijk naar het goede doel
De Zonnebloem.
Ivo en Suzanne gaan ook samen aan het

werk in de centrale hal, waar zij een kunstobject maken van petflessen die op Cityplaza
worden ingeleverd. Het gerecyclede kunstwerk laat zien dat we zelf kunnen bijdragen
aan een beter milieu en zo willen we bijdragen aan de recycle awareness. De onthulling
van dit kunstwerk vindt plaats tijdens de
Smaak van City op 1 Juni.
Naast de winkeliers en consument worden
ook de bewoners rondom Cityplaza bij de
vergroening betrokken. Zij gaan op zaterdag
25 mei samen met Lodewijk Hoekstra en Ivo
Putman zo'n 200 balkons van balkonplantenbakken voorzien op het horecaplein.
De laatste opnames vinden plaats tijdens de
Smaak van City op 1 & 2 Juni. Het complete
team van De Grote Tuinverbouwing is hierbij
aanwezig. Het programma van de Smaak
van City bestaat uit:
De groenshow met Ivo Putman,
BBQ tips & tricks van tv kok Jeremy,
dansgroepen, muziek en eetkraampjes.
De tv-opnames vormen een uitzending die
compleet in het teken staat van 'De groene
verbouwing van Cityplaza' in Nieuwegein.
Deze aflevering wordt uitgezonden op zaterdag 8 juni om 17.00 uur (SBS6) en de herhaling is te zien op zondagochtend 9 juni om
9.45 uur (SBS6).
Meer informatie over dit alles kunt u vinden
op www.cityplaza.nl.

Wijkagenten Joey en Sander staan zaterdag
11 mei aanstaande op het terras van Knus
bij Ann aan de Dorpsstraat 40 in Vreeswijk
klaar met een kopje koffie.
___________________________________

Dader duidelijk in beeld
bij auto-inbraak in Galecop

In de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 mei
heeft er een auto-inbraak plaatsgevonden in
de wijk Galecop in Nieuwegein. Aan de
Johan de Meesterhove legde een camera
vast hoe de inbreker om 02.49 uur zijn slag
sloeg. De dader ontvreemde een navigatiesysteem uit de auto en rende direct na zijn
daad weg. De bewakingscamera is de dader
niet opgevallen en maakte een duidelijke
video van de diefstal.

Op de video ziet u hoe de dader, man van
ongeveer 1.76 lang en een lichtgetinte huidskleur, het navigatiesysteem ontvreemdt uit
de auto. Duidelijk ziet u hoe de dader gebruik maakt van een ‘slagpen’ om de ruit in
te slaan.
De eigenaar van de auto is zeer ontstemd
over deze laffe daad en looft een beloning
uit van 250,- aan diegene die weet wie de
dader is. De dader heeft opvallende kleding.
Inmiddels is er aangifte gedaan van de diefstal. Meer informatie is te vinden in de video
die de redactie heeft gekregen van de
gedupeerde inwoner van Nieuwegein.
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Klaverjassen
in het Petanque Centrum

De SPNN organiseert ook dit jaar weer een
aantal klaverjasavonden en uiteraard is ook
de klaverjasmarathon weer een onderdeel
van het nieuwe seizoen. De eerst volgende
klaverjasavond is op vrijdagavond 24 mei.
De kosten voor deelname bedraagt 4,- euro
p.p, Dit is Inclusief een kopje koffie/thee.

Jaap Boersema: 'Blij met mijn e-scooter'
De gemeente Nieuwegein stimuleert het
gebruik van schone, elektrische scooters.
Dit doet zij sinds 1 november 2018 met
een subsidie. Hiermee wil de gemeente het
verbruik van fossiele brandstoffen tegengaan
en de luchtkwaliteit van Nieuwegein verbeteren. Het woon-werk verkeer wordt hierdoor
duurzamer. Inwoners kunnen nog voor de
aanvraag van deze subsidie terecht bij de
gemeente. Wacht niet te lang want sinds de
start van de subsidie was 20.000,- euro
beschikbaar en op=op!
Landelijk gaan steeds meer mensen, vooral
dertigers en veertigers, over op de escooter
(bron: RAI en BOVAG). Met deze subsidiemaatregel wil de gemeente een extra impuls
geven aan inwoners die zich riënteren om
ook te kiezen voor elektrisch rijden.

voor mij de snelste manier van vervoer’, zegt
Jaap. ‘Maar op mijn oude scooter zat ik wel
vaak in de stank. Als de wind verkeerd stond,
rook ik mijn uitlaatgas. ‘Doe dat stinkding
toch weg’, zeiden de mensen in mijn omgeving en daar voelde ik zelf eigenlijk ook wel
iets voor. Dus toen de gemeente met het
subsidieaanbod kwam, ben ik daar direct op
ingegaan en heb ik een elektrische scooter
gekocht. Een verademing. Letterlijk. En ik
mag nu ook de stad Utrecht weer in. Gewone
scooters zijn verbannen uit de stad maar met
mijn e-scooter kom ik weer overal.’

Tijdens de avonden zijn meestal mooie
vleesprijzen te winnen, ook wordt er een
loterij gehouden. Er worden vier ronden
ge-speeld en de avond begint om 19.30 uur.
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Elke donderdagmiddag wordt er ook weer
gekaart in het Petanque Centrum aan de
Galecopperzoom 1 Nieuwegein. Voor meer
informatie kunt u bellen met de organisatie:
0622414051.
Deze middag begint om 13.30 uur. De zaal
gaat om 13.00 uur open. De kosten voor
deelname zijn ook hier 4.- euro p.p.

Denkt u er ook over een e-scooter aan te
schaffen? Kijk dan eens op
www.nieuwegein.nl/e-scooter. U vindt daar
alle informatie over hoe u bij aanschaf van
een e-scooter subsidie kunt krijgen van de
gemeente. Het doel van deze regeling is
Jaap Boersema is al twintig jaar schipper op
om de geluidsoverlast en CO2 uitstoot te vereen rondvaartboot in Utrecht. Vanuit zijn
minderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.
woonplaats Nieuwegein gaat hij op de scooDaarmee wordt Nieuwegein weer een stukje
ter naar Utrecht en ook weer terug. ‘Dat is
groener!
_________________________________________________________________________________________________________________

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.

Mei 2015
In de schitterende tuinen van
Kasteel Rijnhuizen vond het
evenement Rijnhuizen Uitgebeeld plaats onder fantastische
weersomstandigheden. Een
evenement dat immer veel bezoekers trok. Een evenement dat
helaas verloren is gegaan.
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De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als livekarikaturist 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 cartoons 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.
Raadslid Ton de Mol (VSP): ‘Aanpassingen

Zwanenburgstraat niet conform verkeersbesluit’

Om de verkeersveiligheid te
verbeteren op de Zwanenburgstraat in Jutphaas, heeft de
gemeente Nieuwegein enige
verbeteringen aangebracht.
Zo is er een nieuwe oversteek
met zebrapad aangelegd tussen
het Drilleveld en de Nedereindseweg en is de Zwanenburgstraat opnieuw geasfalteerd en
voorzien van een nieuwe midden
geleider. Op de midden geleider
kunnen voetgangers een tussenstop maken en de weg dus in
twee keer oversteken.
Vooral oudere bewoners hadden
moeite met het veilig oversteken
op deze lokatie naar o.a. winkelcentrum Nedereind. In 2011 werden al bijna 900 handtekeningen
overhandigd aan voormalig wethouder van Verkeer Hans
Reusch om de straat veiliger te
maken. Er wordt nog steeds met
te hoge snelheden gereden en,
zoals de bewoners het zeggen:
‘de mobiliteitsdruk heeft een leefbaarheidsprobleem gemaakt op
de Zwanenburgstraat.’ Met de

nieuwe inrichting hopen de bewoners de leefbaarheid terug te
krijgen. Deze week worden de
laatste werkzaamheden uitgevoerd. Ter hoogte van het winkelcentrum worden momenteel
de stoepen vernieuwd. De bedoeling is dat de werkzaamheden eind deze week worden afgerond. De reconstructie is met
subsidie van de Provincie
Utrecht mede gefinancierd.
Raadslid Ton de Mol van de
VSP: ‘Conform het verkeersbesluit van het college zou dit moeten zijn met een snelheidsregime
van een Erftoegangsweg (Duurzaam Veilig 30 km/h). Het college negeert moties die in het ver-

leden hierover aangenomen zijn’.
Momenteel voldoen de uitgevoerde werkzaamheden niet aan
het besluit en is de weg nog
steeds als 50km zone ingericht.
Door deze handelswijze blijft de
Zwanenburgstraat verkeersonveilig en zal de politie weigeren
te handhaven.’

Le Duc: ‘De aanwezigheid van
verkeersdrempels nabij de Nedereindseweg heeft als doel om
het verkeer te remmen voordat
ze de kruising betreden. Aan de
zuidkant verzorgt het plateau
met zebrapad voor de vertraging.
Aan de noordzijde is hier een
drempel voor gepositioneerd.
Deze situatie was ook al zo voordat de werkzaamheden werden
uitgevoerd. Ik wil hier dus spreken over een gewenste situatie.
Diverse verkeerskundigen zijn
zeer betrokken geweest bij dit
project. Ik veronderstel hiermee
dat de inrichting gepast is voor
de locatie en het geldende verkeersregime.’

Verder vindt De Mol dat de halve
verkeersdrempel aan de noordzijde van de kruising met de Nedereindseweg een hele verkeersdrempel moet zijn om de
snelheid terug te brengen naar
30km. Jim le Duc, projectleider
Openbaar Domein bij de gemeente Nieuwegein is het daar
niet mee eens.

Onduidelijk blijft of de Zwanenburgstraat na de aanpassingen
voldoet aan de inrichting als
30km weg. De Mol heeft inmiddels de Provincie Utrecht ingelicht en gevraagd als subsidievertrekker actie te ondernemen
om de weg te toetsen aan de afspraak zoals in dit besluit is vastgelegd.
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Nieuwegein spekt schatkist met 4,65 miljoen
In de bebouwde kom van Nieuwegein is vorig jaar voor meer
dan 4,65 miljoen euro aan snelheidsboetes uitgeschreven. De
gemeente spekt de schatkist
daardoor nog meer dan provinciehoofdstad Utrecht, terwijl ze
een jaar eerder nog zo’n 215.000
euro aan boetegelden inbracht.
Eerder had onze redactie al onderzocht dat de flitspaal bij ‘De
Poort van Nieuwegein’ in de
top-3 van flitspalen in Nederland
stond.

ro) en in Utrecht (4,51 miljoen)
werden in 2018 de hoogste boetebedragen opgehaald. Beide
steden staan daarmee landelijk
op plaats negen en plaats tien.
Daarna volgen Woerden (2,68
miljoen), Amersfoort (2,60 miljoen) en Soest (1,69 miljoen). In
heel Nederland leverden ruim
3,3 miljoen boetes bij elkaar bijna 200 miljoen euro op. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag
vormen de landelijke top-3.

Zondag 12 mei is het weer moederdag. Daarom zetten de Markten in Nieuwegein op zaterdag
11 mei de moeders (vrouwen) in
het zonnetje. Op de markt worden diverse acties gehouden
m.b.t de markt. De marktondernemers hopen met deze acties
meer bezoekers naar de markt te
krijgen. Op de markt staat ten
slotte de sfeer en beleving centraal. De Moederdagactie die begin mei start moet hier dan ook
aan bijdragen. Een originele actie die bestaat uit diverse leuke
activiteiten.
Rozen uitdelen op de markt
Zorg dat je als moeder/vrouw zaterdag 11 mei tussen 11:00 en
15:00 uur op de markt bent. Op
deze marktdag worden er rozen
uitgedeeld aan maar liefst 400
moeders (vrouwen). De rozen
worden willekeurig uitgedeeld en
op = op, zorg daarom dat je er
op tijd bij bent.
Bij de rozen krijg je ook een klein
kaartje, waar je je gegevens kan/
mag invullen. Dit kaartje mag je
inleveren op de markt bij Bloemenhandel van Leeuwen. Uit de
ingeleverde kaartjes wordt een
winnaar gekozen. Deze winnaar
ontvangt een cheque voor een
heerlijke overnachting met ontbijt
in een luxe kasteel/hotel. De gelukkige winnaar wordt op vrijdag
17 mei bekend gemaakt op deze
website.
__________________________

Extreme overtredingen verdubbeld
In de hele provincie Utrecht werd
vorig jaar voor 19,57 miljoen euro aan snelheidsbekeuringen betaald. Verreweg de meeste van
de 318.737 overtreders reden
‘slechts’ een paar kilometer te
hard.
Die categorie overtredingen daalt
echter sinds 2017 en in de provincie Utrecht is het aantal extreme overtredingen juist meer
Prentbriefkaart van de
dan verdubbeld. Met name in
week
Nieuwegein, Amersfoort en
Utrecht is een toename van zwa- Naast het nieuws vindt u op De
re overtredingen te zien. Volgens Digitale Stad Nieuwegein ook
veel informatie over het heden
LocalFocus komt dat vaak door
en het verleden van de dorpen
het plaatsen van nieuwe flits-–
Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens
In Nieuwegein (4,65 miljoen eupalen.
____________________________________________________________________________________

Elke zeven seconden wordt er
ergens in Nederland iemand geflitst door een flitspaal. In Nieuwegein iedere 6,5 minuut, het
hele jaar door! Maar niet elke
paal levert evenveel boetes op.
De flitspaal bij ‘De Poort van
Nieuwegein’ op de kruising met
de Buizerdlaan ging eind 2017
werken en was meteen productief met maar liefst 51.276 boetes voor te hoge snelheid en 360
voor rijden door rood licht. In totaal leverde deze flitspaal in
2018 dus 51.636 boetes op. Zo
blijkt uit cijfers van het CJIB die
onlangs zijn vrijgegeven.

6
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naar de rubriek Toen & Nu of De
Oude PEN en de Prentbriefkaart
van de week. Deze week de
Dorpsstraat (omgedoopt in Herenstraat) in Jutphaas ter hoogte
van de Rijnhuizerbrug van omstreeks 1915.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Snelheidsboetes 2018

_____________________________________________________________________________________________________________

Moederdagactie Markten

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de
prentbriefkaarten, die ons een
aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart in het archief komt uit
1919 want hij heeft een poststempel van dat jaar. Uitgever
was C.P.H. A.v.W. De drukker is
onbekend maar gedrukt in zwart/
wit. Aan de rechterkant van de
weg ziet u het spoor lopen van
de paardentram. Toen langs het
Merwedekanaal nog veel bomen.
De Rijnhuizerbrug ziet u rechts in
het midden van de kaart.
__________________________

Foto van de week

Omdat haar gedichtenbundel
thuis hoort in onze stadsbibliotheek De Tweede Verdieping
heeft de bibliotheek de gedichtenbundel van de hand van de
Nieuwegeinse dichter Ingrid van
Tellingen aangekocht en ondergebracht bij de Nieuwegeinse
auteurs. Ingrid stuurde ons een
foto van het moment dat zij haar
bundel overhandigd aan Anne
Terwisscha van De Tweede
Verdieping.

‘Mijn eerste gedichtenbundel wil
ik graag met de rest van Nieuwegein delen. Met elk gedicht dat ik
schrijf wil ik iemand een glimlach
geven. Zo’n glimlach maakt mij
blij en trots’ aldus van Tellingen.

In het voorjaar en de zomer is de
Prinses Beatrixsluis (gedeeltelijk)
gestremd vanwege renovatiewerkzaamheden. Rijkswaterstaat
stremt waar mogelijk ’s avonds
en in het weekend. Vanwege
een kleine uitloop van werkzaamheden is het sinds 6 mei
ook op een paar doordeweekse
dagen niet mogelijk om kolk 1 en
kolk 2 te gebruiken. De onlangs
geopende derde kolk is wel
open. Recreatievaart kan beter
de Koninginnensluis gebruiken.
De zogeheten vierkante stremmingen blijven ongewijzigd.
__________________________

Laat uw oude boeken,
ansichtkaarten
en atlassen taxeren
Maandag 13 mei van 14.30 uur
tot 17.00 uur taxeert de Rotterdamse taxateur Arie Molendijk
antieke boeken en andere materialen zoals ansichtkaarten en
oude atlassen in het Pluscafé
van Bibliotheek De Tweede Verdieping (Stadsplein 1c).
Kom naar de bibliotheek met
zeldzame boeken zoals (staten-)
bijbels, handingekleurde atlassen, reisboeken, handschriften
en documentatiemateriaal uit de
Tweede Wereldoorlog, foto’s,
ansichtkaarten of prenten. De
taxaties zijn deze middag gratis
en je mag per persoon maximaal
vijf items meenemen.
__________________________

Avondtweedaagse
voor jongste kinderen
Veel kinderen balen ervan dat ze
nog te jong zijn om mee te mogen lopen met de avondvierdaagse. Speciaal voor de 2-, 3-,
4- en 5-jarigen in Nieuwegein organiseert Partou kinderopvang
op woensdag 22 en vrijdag 24
mei de Partou tweedaagse. Alle
kinderen in Nieuwegein mogen
meelopen.
In de week na de avondvierdaagse, die van 13 mei tot en
met 16 mei plaatsvindt, mogen
de kinderen onder begeleiding
van hun ouders ook een route
lopen.
Verder lezen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kleine wijziging in
scheepvaartstremming
Prinses Beatrixsluis

Doe mee met de Week van de Omgevingsvisie

Wat vindt u belangrijk voor uw wijk en de stad?
Laat het weten tijdens De week van de Omgevingsvisie op maandag 13 mei, woensdag 15 mei
of donderdag 16 mei aanstaande. Door de nieuwe
Omgevingswet krijgt de gemeente meer ruimte om
te bepalen hoe zij omgaat met ontwikkelingen in de
fysieke leefomgeving. Ook de wijze waarop we
ruimtelijke initiatieven in de stad inhoudelijk beoordelen, gaat veranderen. Daarvoor ontwikkelt de gemeente samen met de stad een Omgevingsvisie.
Het gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting en de
kwaliteit van de woonomgeving, groen, natuur, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid en erfgoed.

Met de komst van de Omgevingswet wordt het
makkelijker de omgeving als een samenhangend
geheel te zien. Zodat er beter per gebied gekeken
kan worden wat belangrijk is en mogelijk is. Zo
kunnen we samen bepalen hoe we omgaan met
nieuwe plannen in de wijken. Natuurlijk is niet alles
aan te passen. Sommige plannen zijn pas nog
zorgvuldig met de stad besproken en staan dus al
vast. Denk bijvoorbeeld aan extra woningen om te
voldoen aan toenemende vraag en dat de stad ook
bereikbaar moet blijven. In de Omgevingsvisie kijken we echter ook in samenhang naar de stad én
de verschillende wijken: wat speelt er, wat is belangrijk? Wat heeft een leefbare, gezonde en veilige wijk nodig? Iedere wijk is anders en heeft specifieke uitdagingen. Daarom kunnen we ook in
iedere wijk andere keuzes maken. Door samen te
kiezen wat belangrijk is voor de stad en haar wijken
kunnen we ook in de toekomst prettig wonen,
werken, winkelen en recreëren.
Werkbijeenkomsten, verdeeld naar noord, midden, zuid
Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties zijn van harte
welkom tijdens de werkbijeenkomsten. De werkbijeenkomsten zijn verdeeld in noord, midden en
zuid.

Midden: Maandag 13 mei 2019, 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Merwestein, Doorslag, Batau Zuid, Wijkersloot; oude kern Jutphaas; City en Rijnhuizen
Locatie: Stadshuis aan het Stadsplein 1.
Noord: Woensdag 15 mei 2019, 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Galecop, Zuilestein, Huis de Geer, Blokhoeve en Batau Noord; A12 Zone.
Locatie: Buurtplein Galecop, Thorbeckepark 183.
Zuid: Donderdag 16 mei 2019 , 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Fokkesteeg, Hoog Zandveld, Lekboulevard, oude kern Vreeswijk; Stadspark Oudegein.
Locatie: Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.ikbennieuwegein.nl/omgevingsvisie. Hier vindt u meer informatie over het totale participatieproces en de inhoudelijke thema’s die besproken worden.
Aanmelden
Om de bijeenkomsten goed te organiseren, is het
belangrijk dat u zich even aanmeldt. Dat kan simpelweg door een mail te sturen naar
omgevingswet@nieuwegein.nl. Vermeld uw naam,
wijk en eventueel adres en aantal personen.
Waarom meedoen?
De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van de
stad en haar wijken. Het gaat daarmee ook over
uw woonomgeving en wat daar in de toekomst voor
u belangrijk is. In de Omgevingsvisie komt namelijk
te staan wat we belangrijk vinden voor uw wijk. Dat
is bepalend voor hoe we in de toekomst initiatieven
van inwoners, ondernemers of maatschappelijke
organisaties en de gemeente zelf beoordelen.
Denk bijvoorbeeld aan uw buurman die zijn huis wil
uitbouwen of een ontwikkelaar die het oude bedrijfspand bij u op de hoek wil ontwikkelen naar seniorenwoningen. Uitgangspunt is dat de Omgevingsvisie bijdraagt aan een nog gezonder, veiliger
en duurzamer Nieuwegein!
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Nieuws van De Tweede Verdieping
Workshop Lekker slapen
Uitgerust wakker worden, wie wil
dat niet? Op donderdagavond 16
mei van 20.00 - 21.30 uur wordt
op het Gezondheidsplein in de
bibliotheek de workshop Lekker
slapen gegeven. In deze workshop wordt er ingegaan op hoe
slaap je gezondheid positief beïnvloedt. Ga in gesprek met een
'slaapexpert' en krijg praktische
tips.
Toegang is gratis. Aanmelden
kan via actie@detweedeverdieping.nu
De workshop maakt onderdeel
uit van de serie Positieve
Gezondheid. In deze workshops
en lezingen staat steeds de
vraag centraal hoe je omgaat
met de uitdagingen in je leven.
Samen met inwoners en professionals ontdek je wat je zelf kunt
doen om je fijner en vitaler te
voelen.

Toegang is gratis. Aanmelden
kan via actie@detweedeverdieping.nu

Politiek Café Energietransitie
Op woensdag 5 juni van 20.00 21.30 staat het Politiek Café in
Bibliotheek De tweede verdieping in het teken van de energietransitie. Waarom moet Nieuwegein meedoen aan de energietransitie? En als Nieuwegein eraan meedoet, uit welke duurzame energiebronnen kan er
gekozen worden? Wat zijn de
voor- en nadelen van vormen als
windmolens, zonnepanelen en
aardwarmte? Prof. Dr. Gert Jan
Kramer van de Universiteit
Waarom vieren we vrijheid in Nederland? Renée Blom van het
Utrecht gaat deze avond het
4 en 5 mei Comité Nieuwegein gaf vrijdagochtend hierover een
gesprek aan met het publiek
presentatie tijdens de wekelijkse Taalbrigade, waar taalzoekers
over de diverse vormen van
in kleine settings oefenen met Nederlands en tegelijkertijd meer
PLUS-café Samen op pad
duurzame energie. Daarna zal
meekrijgen van de Nederlandse gewoonten.
Elke maandagmiddag van 14.30
René Hansen de discussie met
- 16.00 uur is er in de bibliotheek
lokale politici en inwoners leiden
het PLUS-café, hét lifestylecafé
over wat de verschillende keuzes
voor 55-plussers. Elke derde
voor de Nieuwegeiner betekent.
maandag van de maand is er
gaan, maar ook filosoferen over
Ontmoet gelijkgestemden in het
De toegang is gratis.
een groot thema. Op maandag
de kwaliteit van het leven; welke
PLUS-café op maandag 20 mei
Aanmelden: actie@detweede20 mei is dat Samen op pad.
activiteiten onderneem jij graag
en ga samen een leuke zomer
verdieping.nu o.v.v. Politiek Café
Fietsen, koken en naar de kroeg
met anderen?
tegemoet.
5 juni.
_________________________________________________________________________________________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Soldaatjes zijn een groep
van kevertjes met een rechthoekig, langgerekt lijf en meestal
in een kleurenkombinatie van
rood en zwart. Daarvan vliegen
en kruipen er heel wat in de
Nieuwegeinse struwelen, maar
niet in stramme groepen, zoals
echte soldaten. Deze keer het
roodpootsoldaatje.'

Ze hebben geen kazerne. Marcheren doen ze ook niet. Ze hebben wel uniformen in een combinatie van rood en zwart. Ooit
hadden echte soldaten ook zulke uniformen, en nu staan ze nog
te kijk bij Buckingham Palace. In Nieuwegein houden ze zich op
in allerlei struwelen en tuinen, zoals dit roodpootsoldaatje.
9

Wethouder Marieke Schouten: 'Veel mensen
zorgen voor een partner, familielid of naaste.
Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. We vinden het heel belangrijk deze mantelzorgers ondersteuning
te bieden om te voorkomen dat zij overbelast
raken. Bijvoorbeeld logeerzorg is zo’n vorm
van ondersteuning. Daarom zijn we samen
met ZorgSpectrum, Proxima, Santé Partners
en Zilveren Kruis de pilot logeerzorg gestart.'

____________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwegein is gestart met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten.
Door logeerzorg kunnen mensen die
thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een
partner tijdelijk logeren op een andere
plek, zodat hun mantelzorger even op
adem kan komen. Nog negen andere gemeenten gaan aan de slag met een pilot logeerzorg. Het ministerie van VWS ondersteunt de gemeenten met 1 miljoen euro
vanuit het programma Langer Thuis.

De 10 pilots zullen tot en met april 2020 uitgevoerd en begeleid worden door VWS en
kennisinstelling Movisie. Het doel is om te
komen tot een stappenplan hoe gemeenten
logeerzorg lokaal kunnen toepassen. Ook
wordt de preventieve meerwaarde van logeerzorg zichtbaar gemaakt. De Tweede
Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera
Bergkamp (D66) riepen in 2018 op om logeerzorg verder te ontwikkelen. Minister De
Jonge van VWS zegde daarop toe in het
programma Langer Thuis pilots in te richten
voor deze vorm van respijtzorg.
___________________________________

Duurzaamheidsmarkt

Doel van de pilot is samen te onderzoeken
op welke manier logeerzorg in Nieuwegein
het best te organiseren is. Zodat mensen die
thuis zorg nodig hebben straks gebruik kunnen maken van logeerzorg in een huiselijke
omgeving. Hun mantelzorgers hebben dan
de gelegenheid om er even tussenuit te kunnen en op adem te komen. Andere gemeenten krijgen de beschikking over de ervaringen en de resultaten van het onderzoek in
Nieuwegein. Zij kunnen deze gebruiken bij
het organiseren van hun eigen, lokale logeerzorg.
Drie elementen in pilots
Veel mantelzorgers zijn niet bekend met de
ondersteuningsmogelijkheden die er voor
hen zijn, durven niet om hulp te vragen of
voelen zich bezwaard om de zorg over te
dragen aan anderen. Ook is er veel onbekendheid bijvoorbeeld bij huisartsen en wijkverpleegkundigen. Mensen die toch vaak als
eerste zien dat een mantelzorger wel wat
ondersteuning kan gebruiken. Bovendien is
bij het inkopen van plekken nog niet altijd
duidelijk op welke manier gemeente en zorgverzekeraars logeerzorg kunnen organiseren. Deze drie elementen samen worden in
de pilots opgelost.
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Zondag 19 mei is het zo ver: dan wordt de
jaarlijkse Duurzaamheidsmarkt gehouden in
het Natuurkwartier in Nieuwegein. De markt
vindt elk jaar tegelijkertijd met het Lentefeest
plaats. Ook dit jaar wil organisator Samen
Duurzaam Nieuwegein laten zien dat duurzaamheid niet alleen heel goed is voor het
milieu, maar ook heel leuk en leerzaam kan
zijn. Dit jaar zijn er op de markt vele stands
te vinden met de meest uiteenlopende
standhouders, van informatie over zonnepanelen tot zelf een smoothie maken op een
fiets. Ook is er aan de kleinsten gedacht, op
de markt worden weer veel kinderactiviteiten
georganiseerd. Kom langs en laat je weer inspireren om onze planeet een stukje groener
te maken: een gezellig, gratis dagje uit voor
jong en oud.
De markt is open van 11.00 tot 16.30 uur.
Locatie: Natuurkwartier in het Stadspark,
Geinoord 9, 3432PE Nieuwegein. Kom zoveel mogelijk op de fiets. Als je een navigatiesysteem gebruikt, kun je beste als
adres intypen: Parkhout 2, Nieuwegein.

Samen Duurzaam Nieuwegein is naast de
organisator van de Duurzaamheidsmarkt,
uiteraard zelf ook aanwezig om te vertellen
over duurzaamheid in Nieuwegein en wat je
zelf kunt doen om te verduurzamen.

Wethouder Hans Adriani:
‘Hoeverijk in Blokhoeve
wordt een sportieve buurt’

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwegein start pilot
logeerzorg voor
mantelzorgers

In de wijk Blokhoeve in Nieuwegein is afgelopen dinsdag het startsein gegeven voor
het nieuwbouwproject Hoeverijk. De gemeente Nieuwegein, woningbouwcorporatie
Jutphaas Wonen en projectontwikkelaars
VOF Trebbe en Lunee Vastgoed hebben
hiervoor hun handtekening gezet onder een
raamovereenkomst. Dat betekent dat de
plannen voor de nieuw te bouwen buurt
verder kunnen worden uitgewerkt. 'Het wordt
een groene buurt met een sportief karakter',
zegt Mark Heideman van Lunee Vastgoed.
Onze videograaf Jos van Vogelpoel en verslaggever Frans Evers waren er bij en maakten een videoverslag.
Sedert 2001 is Nieuwegein bezig met de
ontwikkeling van dit gebied. Het gebied waar
Hoeverijk moet komen, is nu nog vooral
grasland. Straks komen er onder meer
woningen, een Aldi-supermarkt, een klim- en
bergsportcentrum en een groot restaurant
met verschillende keukens onder één dak.
Naast 62 koopwoningen en 50 studio’s
komen er ook 65 sociale huurappartementen
in de nieuw te bouwen wijk Hoeverijk.

Ook wethouder Hans Adriani (PvdA) van
Wonen in Nieuwegein is enthousiast. 'Hoeverijk is niet alleen voor bewoners van de wijk
Blokhoeve een mooie ontwikkeling, maar
ook voor de overige bewoners van onze
gemeente en zelfs daarbuiten.' Hoeverijk
wordt volgens Adriani 'een aantrekkelijke
plek om te wonen, leven, werken, leren,
sporten en ontspannen.' Het plan voor de
nieuwbouw voorziet bovendien in de woonbehoefte in de regio, aldus de wethouder.

Het maken van de plannen voor Hoeverijk
ging overigens niet zonder slag of stoot. Bedrijven en buurtbewoners hadden onder
meer bezwaar tegen de vele appartementen
die er zouden komen. De plannen zijn daarom aangepast. Heideman: 'Waar eerst honderd appartementen zouden komen, zetten
we nu nog maar twaalf twee-onder-een-kapwoningen neer. Daardoor zal minder verkeer
door dit deel van de wijk komen.'

Burgemeester Frans Backhuijs: ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’

Zaterdagavond 4 mei hield burgemeester Frans Backhuijs traditioneel zijn toespraak tijdens de dodenherdenking bij het monument aan de Nedereindseweg in Jutphaas. Een plek waar tijdens de laatste dagen
van de Tweede Wereldoorlog veel is gebeurd (onze videoreportage). Ruim 500 inwoners waren aanwezig.
Traditioneel brengt onze redactie
ook de toespraak van de burgemeester on-line voor hen die niet
aanwezig konden zijn vanavond
op de Nedereindseweg.

oorlog. Het is goed om te beseffen dat de samenwerking van
landen op Europees niveau in de
EU, daar een zeer belangrijke
bijdrage aan heeft geleverd en
nog steeds levert.’

Frans Backhuijs:
‘Vandaag herdenken wij, om
morgen te kunnen vieren. Het is
74 jaar geleden dat de Tweede
Wereldoorlog werd beëindigd.
Wij zijn hier bij elkaar om in het
bijzonder de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog te herdenken die vielen in de toenmalige gemeenten Jutphaas en
Vreeswijk.’
‘Wij zijn hier samen bij deze herdenking om alle Nederlandse
oorlogsslachtoffers te herdenken. Alle slachtoffers, burgers en
militairen, die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen of vermoord, tijdens de Tweede
Wereldoorlog en daarna, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’
‘Al bijna driekwart eeuw mogen
wij in Nederland leven in een
land van vrede en vrijheid, een
land zonder oorlog. Het is uniek
in de historie dat mensen zo lang
kunnen leven in een land zonder
oorlog, in een Europa zonder

‘In vrijheid kunnen wij kiezen hoe
wij ons eigen leven kunnen leven. In vrijheid kunnen we kiezen
bij verkiezingen, ook deze
maand weer voor het Europees
Parlement. Maar vrijheid is niet
vanzelfsprekend. Daar moeten
we allemaal wat voor doen. Het
nationale thema van 4 en 5 mei
is: “Geef vrijheid door”. Dat is
niet voor niets. Wij moeten
steeds weer aan elkaar en volgende generaties vertellen hoe
belangrijk vrijheid is.’
‘Om in vrijheid te kunnen leven is
vrede belangrijk. Maar net zo belangrijk is het ontbreken van
angst. Helaas leven we in deze
tijd in een wereld waar er vanuit
verschillende groepen gedreigd
wordt met geweld. Dat kan dichtbij zijn in eigen land, in Europa of
elders in de wereld. Op verschillende plaatsen in de wereld is er
ook echt geweld en vinden aanslagen plaats, die mede door de
moderne communicatiemiddelen
ook tot bezorgdheid en angst leiden in ons eigen Nederland.
Zelfs als er niets gebeurt zorgt

alleen de dreiging al voor bezorgdheid en angst.’
‘Angst zorgt er voor dat wij ons
minder vrij voelen. Deze dreigingen zetten daarmee onze vrijheid onder druk. En als de vrijheid onder druk staat, dan bedreigt dat ook onze democratische rechtsstaat, waar we zo
trots op mogen zijn.’
‘Komt de druk op onze democratie dan alleen van elders uit de
wereld? Of kunnen wij er ook
zelfs iets aan doen, om onze
democratie te beschermen? Ja
dat kan, maar dan moet duidelijk
zijn wat democratie inhoudt.
Democratie betekent niet dat de
groep die het grootst is, of het
hardst spreekt, of het meeste
spreekt, of het meest provoceert,
gelijk heeft en de andere niet. In
een democratie heeft de meerderheid de dure plicht om te zoeken hoe bij besluiten ook de
standpunten van de minderheid
betrokken kunnen worden. Hoe
kom je tot een compromis waar
zoveel mogelijk mensen het mee
eens kunnen zijn. Democratie is
dus niet gebaat bij polarisatie, de
zogenaamde duidelijke standpunten.’
‘Ook individueel kunt u een bijdrage leveren, door te beseffen

dat iedere keuze die je maakt niet alleen iets voor jezelf betekent, maar dat je eigen keuze
ook gevolgen heeft voor anderen. Je kijkt dan verder dan je
eigen vrijheid. Echte vrijheid
betekent dan dat je een keuze
maakt waarbij je ook rekening
houdt met de gevolgen voor een
ander.’
‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend
en al helemaal niet gemakkelijk.
Denk bij vrijheid vooral niet op de
eerste plaats aan jezelf, maar
vooral aan vrijheid voor ons allemaal. Bedenk dat de eigen vrijheid beperkt wordt door de vrijheid van een ander.’
‘Wij herdenken vanavond op de
eerste plaats de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog.
Slachtoffers die hun leven hebben gegeven om nu al 75 jaar in
vrijheid te kunnen leven. Maar
laat dit herdenken de aanleiding
zijn om na te denken over vrijheid, het fundament van onze
democratisch rechtstaat. Leg de
verbinding van het heden naar
het verleden. Wij moeten laten
zien, u kan laten zien, dat de verschrikkingen uit het verleden ons
nu kunnen helpen om de juiste
keuzes te maken om de vrijheid
te beschermen.
Samen en ieder voor zich.’
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Film
Het filmaanbod heeft als verbindende schakel dat alle films een
relatie hebben met de werkelijkheid. Waargebeurd verhaal, personen die echt bestaan hebben,
of plaatsen waar zich iets afspeelt. De licentie staat niet toe
dat de Partner het filmprogramma bekend maakt via de media.
Dus belangstellenden kunnen
even bellen of even binnenlopen
als je wilt weten welke film er gedraaid gaat worden.
‘Bij de kickoff in april, de film Jesus Christ Superstar op donderdag voor Pasen, waren er meteen al enkele tientallen bezoekers en met meer bekendheid
verwacht de Partner nog veel
meer mensen een plezier te kunnen doen met film’ aldus Rita
Vermeulen van de Partner.
De toegang bedraagt slechts
€ 5,- Dit is inclusief een kopje
koffie/thee of fris na afloop.
Theater
Om met de Partner een bruisende plek van kunst en cultuur te
worden, is theater een welkome
aanvulling. Op zondag 19 mei tijdens de Madua Middag, biedt organisatie Madjoe Dua Utrecht
naast muziek ook een verkorte
voorstelling van Westerling,
krachtig muziektheater door
Delta Dua. Dit is een Moluks
muziek- en theatergezelschap,
dat crossculturele theater- en
muziekvoorstellingen maakt, met
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historische banden met Indonesië en vooral met de Molukken.
Toegang voor de hele Maduamiddag € 5,-.
Dansen
De vaste mogelijkheid om in de
Partner maandelijks op de middag lekker te dansen, is op
woensdag 15 mei Thé Dansant.
Muziek
Tenslotte is er een buitengewoon
rijk aanbod aan muziek in mei.
Op zondag 5 mei als elke eerste
zondag van de maand: Zie je
Zondag! 15.00-17.00 uur. Gratis
entree. Op 12 mei alweer de
tweede editie van de Partner
Blues. De bands Funky Blue
Bastards en Corleone treden op
tussen 14.00 en 18.00 uur.
Dampende, stampende blues/
rock. Het dak zal er wel weer af
gaan. Dat wordt de leukste moederdag in jaren en ook nog gratis
entree.
Heel andere klanken op vrijdagavond 17 mei om 20.00 uur van
de band Kozzeltov. Singer/Songwriter Koos Oldhoff en band
brengen repertoire dat doet
denken aan JJ Cale, Lou Reed
of Leonard Cohen. Gespeeld
met een contrabas, een viool en
twee gitaren. En niemand kletst
er doorheen. Entree € 7,50 incl.
een drankje.
Tenslotte op de Duamiddag van
zondag 19 mei de band Cos
Nahuway & Friends, o.a.r&b,
reggae en Indonesische klassiekers.
Te veel om te onthouden? Dat
zou mooi zijn. Tip van één van
de vaste bezoekers: 'Eén keer
per maand fotografeer ik het
maandprogramma aan de gevel
van de Partner. Zit dus altijd in
mijn telefoon.' Zo makkelijk kan
het zijn.

Zondagmiddag 5 mei jl. organiseerde het 4 en 5 mei comité
Nieuwegein een Vrijheidsmaaltijd. Het was de eerste keer dat
meer dan vijftig inwoners uit
Nieuwegein tijdens een brunch
met elkaar in gesprek gingen
over vrijheid maar ook over onvrijheid tijdens een maaltijd. ‘Iets
waar je niet dagelijks bij stilstaat
en dan is Bevrijdingsdag bij uitstek een goed moment om er
aandacht aan te geven’ aldus de
organisatie. De groep deelnemers bestond uit jonge mensen,
ouderen, mensen die hier geboren zijn maar ook mensen die
later naar ons land gekomen zijn.
Zoals Mahmud Aijarrah uit Syrië.
Mahmud las een brief voor over
zijn ervaringen als vluchteling
naar Nederland.

Nicole van Nimwegen van het
4 en 5 mei comité Nieuwegein:
‘In Nieuwegein was het de eerste
keer dat de Vrijheidsmaaltijd
werd georganiseerd. Volgend
jaar, wanneer we 75 jaar Vrijheid
vieren, willen we de vrijheidsmaaltijd voor meer mensen en
op meerdere plaatsen in de stad
organiseren. Dit jaar waren we te
gast bij Barista’s en daar waren
we erg blij mee, een mooie locatie in het hart van onze stad.’

Na afloop van de maaltijd werd
op de Markt de vlag gehesen en
hield burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein een korte
toespraak waarna het Wilhelmus
werd gespeeld.
Onze videograaf Jos van Vogelpoel en reporter Frans Evers
waren ter plekke en maakten
een videoverslag.

SamenLoop Voor Hoop:
al 23 teams, 355 lopers!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘Uit in de Buurt’ luidt de slogan van de Partner aan de Nedereindseweg 401A. In de
maand mei is er werkelijk van alles te doen. Zo is er elke tweede
donderdag van de maand om
14.00 uur de Partner Kino, film
op de middag. Op donderdag 9
mei opent Wethouder Kuiper deze nieuwe mogelijkheid om weer
film te kijken in Nieuwegein.

Eerste Vrijheidsmaaltijd
in Nieuwegein zeer
geslaagd

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Film, theater, dans
en veel muziek in de Partner in mei

De SamenLoop Voor Hoop is
een evenement waarbij 24 uur
lang wordt gewandeld met
teams, om geld in te zamelen
voor het KWF. Er wordt tijdens
deze 24 uur met verschillende
prachtige ceremonies stilgestaan
bij de verschrikkelijke ziekte kanker. Het motto van de SamenLoop is meeleven, beleven,
doorleven. Inmiddels hebben al
23 teams en 355 lopers zich
aangemeld!

Afgelopen maanden is de organisatie druk geweest met het
werven van teams en sponsoren.
Vol trots vertellen zij nu dat ze
voldoen aan alle eisen die het
KWF stelt om deze SamenLoop
door te laten gaan. Dit zal de
eerste SamenLoop Voor Hoop in
de randstad zijn, wat dit een extra bijzondere mijlpaal maakt!
Iedereen is welkom – jong en
oud.
SamenLoop Voor Hoop begint
op zaterdag 1 juni aanstaande
om 14.00 uur en duurt tot
zondag 2 juni 14.00. Het evenement vindt plaats bij
atletiekvereniging Atverni in
Nieuwegein.
Tijdens de loop zijn er optredens,
verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die
op een bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. De openheid
en eensgezindheid maken van
een SamenLoop een evenement
dat niemand onberoerd laat. Het
evenement wordt volledig door
vrijwilligers georganiseerd.
Een SamenLoop heeft een heel
herkenbaar concept, dit is mede
de kracht. Het is een lokaal georganiseerd evenement, waarbij je
als betrokken vrijwilliger veel
ruimte krijgt om er met de commissie een eigen invulling aan te
geven. Je geeft je eigen kleur
aan het evenement en er zijn
een aantal vaststaande onderdelen:
• De Kaarsenceremonie
• De Slotceremonie
• De KinderLoop
Voor meer informatie en aanmelden, bezoek de website van
de organisatie in Nieuwegein of
stuur een e-mail.

Zwem4daagse in Merwestein
Het is weer zover, de zwem4daagse wordt weer georganiseerd in Sport- en Evenementencomplex Merwestein! 4 dagen zwemplezier voor het
hele gezin. Van 8 juli 2019 t/m 12 juli 2019 kun je je weer helemaal uitleven.
Hoeveel baantjes ga jij zwemmen? 10 baantjes per dag, 20 baantjes of nog meer? Samen gaan we er een groot feest van maken!
Gezelligheid en lekker zwemmen staan voorop.
Uiteraard is er nog veel meer te doen, er zijn allerlei leuke activiteiten naast de zwem4daagse. Je kunt stuiver duiken, er is een DJ, je kunt los
gaan met Discozwemmen en nog veel meer!
Ga jij de uitdaging aan? Schrijf je dan nu snel in, download het formulier van de website van Merwestein of schrijf je in bij de receptie.
_________________________________________________________________________________________________________________

Het is de Toercommissie van
roeivereniging De Doorslag gelukt om deel te nemen aan de in
Italië beroemde Vogalonga roeitocht in Venetië. Zondag 9 juni
roeien Brenda Baars, Edith de
Gier, Maarten Groenendaal, Bert
Jager en René van Haarlem
deze roeitocht. Samen met de
roeiverenigingen ‘Amstel’ en
‘Viking’ nemen dit jaar dus drie
Nederlandse clubs deel aan deze roeitocht.
De tocht gaat zowel over de lagune als over het Grande Canal
door de stad waaraan maar liefst
1500 ongemotoriseerde boten en
ander soortige vaartuigen meedoen. ‘Een heel mooi initiatief tijdens het lustrumjaar van de NRV
De Doorslag dat dit jaar 15 jaar
bestaat’ aldus Ruud Huisman
van de De Doorslag. ‘Eén van
die lustrumfestiviteiten zal zijn
dat medio september er een
vlootschouw op het Merwede-

kanaal bij onze botenloods
(naast de Gemeentewerf) door
alle leden (jeugd-, wedstrijd-,
toer- en recreatie leden zal worden georganiseerd.’
Naast deze tocht organiseert De
Doorslag jaarlijks zelf ook circa
20 tochten bij andere verenigingen in het hele land.
Wilt u ook eens met de mooie
roeisport kennismaken en wilt u
lid worden? Kijk dan op de website van roeivereniging De Doorslag of stuur een e-mail. Bijna
elke dag zijn er wel roeiactiviteiten, lessen en trainingen op het
Merwedekanaal. Roeien is goed,
leuk en sportief voor iedereen.
Roeien is toegankelijk van 12 tot
80 jaar of zelfs ouder. Er zijn
groepen in alle leeftijden die met
elkaar roeien. Van 12 tot 18 jaar
de jeugd en de senioren van alle
leeftijden. Het oudste lid is 75
jaar en kan nog jaren mee.

Jantine met de Pet:

____________________________________________________________________

Roeivereniging De Doorslag
roeit dit jaar mee met de
Vogalonga Regatta in Venetië

‘Waarheen leidt de
weg…’

In Nieuwegein wonen veel inwoners die soms een pet dragen en
soms meerdere petten. Soms is
het een man en soms is het een
vrouw. Een ding hebben ze altijd
gemeen: ze houden van Nieuwegein en wonen graag in Nieuwegein. Deze keer vroeg ‘Jantine
met de Pet’ zich af waarom een
politicus niet de dialoog aangaat.

Jantine: ‘Met verbazing lees ik
dat de lokale fractievoorzitter van
de SP (Martijn Stekelenburg) het
niet nodig vindt om deel te nemen aan een bijeenkomst over
integriteit. Een bijeenkomst speciaal voor raadsleden. Een goed

initiatief wat wel vaker dan één
keer per jaar als verplicht nummer zou mogen plaatsvinden.
Maar voor Martijn is dat niet nodig want hij van SP-eend weet
wat goed voor hem is.’
‘De dialoog ontlopen, dat vind ik
niet raar, dat vind ik heel bijzonder. En dan ook nog aangeven
dat integriteit bij andere partijen
in het gedrang is en het mensen
daar aan een intern kompas ontbreekt. Moet je dan niet juist de
dialoog aangaan, wie weet kan
je anderen er dan van overtuigen
dat jouw blik op het Noorden
echt de enige juiste is.’
‘Heeft deze Martijn overigens al
een andere baan? Hij heeft natuurlijk recht op wachtgeld maar
voor ieder ander die een gewone
WW uitkering ontvangt geldt dat
je na een half jaar flexibel moet
zijn en genoegen moet nemen
met een functie onder je niveau,
minder inkomen en meer reistijd.
Ik ben benieuwd wat het intern
kompas van Martijn hierover
aangeeft…’
Jantine met de Pet
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De SP in Nieuwegein heeft donderdag 2 mei jl. schriftelijke vragen gesteld aan het college van
B&W over de annexatie van een
groenstrook, onderdeel van de
ecologische verbindingszone.
Het gaat om een groenstrook
achter het pand van aannemer
Scholman op de Morsebaan op
industriegebied Plettenburg.
‘Deze strook blijkt al een geruime
tijd vernield te zijn’ aldus Frank
van den Heuvel in zijn brief aan
het college van B&W.

strook inmiddels verhard heeft.
Om de situatie te legaliseren
heeft Scholman in overleg met
de gemeente op 23 juli 2018 een
vergunning aangevraagd. Op
deze vergunning heeft de gemeente nooit gereageerd, waarschijnlijk omdat dan een bestemmingsplanwijziging door de gemeenteraad goedgekeurd zou
moeten worden.’
Op 4 april heeft Scholman een
bouwvergunning aangevraagd

September 2017 (GoogleMaps)

April 2019 (SP)

In september 2018 nam de gemeenteraad het besluit over het
bestemmingsplan ‘Meanderpark’.
Het betreft hier het bewoonbaar
maken van het vroegere gemeentehuis op de Martinbaan.
‘In 2014 liet Scholman grondonderzoek uitvoeren in de groenstrook met de kennelijke bedoeling deze te annexeren. Om een
onderhandelingspositie te verwerven heeft het bedrijf in 2018
bezwaar gemaakt tegen het Meanderpark en als oplossing een
onwaarschijnlijk plan ingediend
om het zware werkverkeer om te
leiden via de achterkant van het
bedrijf’ aldus de lokale SP in de
brief.

voor het uitbreiden van zijn bedrijfshal. Een uitbreiding die alleen maar bruikbaar is wanneer
de annexatie van de ecologische
groenstrook gelegaliseerd wordt.

Frank van den Heuvel: ‘De gemeente heeft oogluikend toegestaan dat Scholman de groen-

SP Raadslid Frank van den
Heuvel over deze kwestie: ‘Het
ons onduidelijk wat er hier nu
gebeurt. Scholman heeft inmiddels de ecologische groenstrook
vernield en de raad is nooit om
toestemming gevraagd om dit te
doen. We willen zo snel mogelijk
weten wat er aan de hand is. Het
college moet of de raad om toestemming vragen of zo snel mogelijk de bouwvergunning afwijzen en handhaven op de overtredingen.’ Klik hier voor de brief
die is gestuurd aan het college
van B&W door de SP in Nieuwegein over deze kwestie.

Agenten arresteren met getrokken wapens
man na verkeersruzie
De politie heeft maandagavond 6 mei jl. ingegrepen bij een verkeersconflict in de binnenstad van Nieuwegein. Omdat er mogelijk
met een vuurwapen was gedreigd, rukte de politie met meerdere
eenheden uit. Agenten met kogelwerende vesten maanden de verdachte rond 18.30 uur tot stoppen op de kruising van de A.C. Verhoefweg met de Zuidstedeweg en hielden hem aan.
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Op woensdag 1 mei jl. reisde
een ploeg van maar liefst zes
schoonspringers en twee coaches van Aquarijn af naar Bergen in Noorwegen. Voor de
eerste keer was een ploeg van
Zwemvereniging Aquarijn actief
bij dit grote toernooi waaraan
200 deelnemers van 24 team uit
negen landen deelnamen. De
wedstrijden begonnen op donderdag 2 mei en duurden 4 dagen.

Aquarijn opende het toernooi
fantastisch bij de C-groep jongens 1 meter plank (12/13-jarigen). Daan Willemen sprong
een stabiele wedstrijd en werd
negende. Matthew Hibbert
sprong een zeer goede wedstrijd
en eindigde als eerste. De prachtige gouden medaille werd hem
omgehangen door Sabine de
Vroome, coach van Aquarijn.
Daarna klonk het Wilhelmus. Op
de 3 meter was er nogmaals een
negende plaats voor Daan. Voor
Matthew was er nu een zilveren
medaille. Bij het synchroonspringen op de 3 meter plank was er
voor Matthew, samen met zijn
partner Manuel, nog een goede
zesde plaats.

Bij de B-groep meisjes 1 meter
(14/15-jarigen) was er een pittige
competitie met 30 deelneemsters. Het lukte Iris, die sinds
januari in deze groep springt, om
een mooi puntentotaal te scoren
en dat zorgde voor een 21ste
plaats. Op de 3 meter plank werd
ze 25ste.

Bij de A-groep jongens 3 meter
(16/17/18-jarigen) was er flink
wat competitie uit Engeland en
Australië. Met een negende
plaats sprong Manel Oztopcu
zich keurig in de middenmoot.
Op de 1 meter wist hij er nog een
stapje bovenop te zetten en dat
was goed voor de zevende
plaats.

Bij de A-groep meisjes een zeer
groot veld. Er deden bij Oona
Abbema maar liefst 30 meisjes
mee op de 3 meter plank en dat
zorgde ervoor dat de wedstrijd
twee uur en drie kwartier duurde.
Het lukte Oona om haar concen-

tratie vast te houden en met een
mooi puntentotaal sprong ze zich
naar een goede twaalfde plaats.
Op de 1 meter plank was er veel
concurrentie. Het lukte Oona om
mooie punten te springen. Ze
eindigde als 19de. De nummers
1 en 2 kwamen uit Australië.
Owen Johnston, die sinds januari bij de senioren mee draait,
sprong mee op de 1 meter plank.
Hij liet een aantal goede sprongen zien en werd 13de in dit
veld.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Annexatie groenstrook
door aannemer Scholman

Aquarijn met mooie
resultaten op Internationaal schoonspringtoernooi in Noorwegen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SP in Nieuwegein stelt vragen

Al met al kijkt Aquarijn tevreden
terug op dit toernooi, twee medailles en zes keer springers in
de top 12. De zes Aquarijn
springers staan over twee weken
alweer op de plank, om te proberen zich te kwalificeren voor de
Nederlandse kampioenschappen. Hiervoor is een plaats bij de
top zes nodig.
__________________________

IVN excursie Vogels in
de Zouweboezem

IVN natuur educatie (afdeling
Nieuwegein-IJsselstein e.o.), organiseert op zondagavond 19
mei 2019 een vogelexcursie in
de Zouweboezem. De bestemming is een waar vogelparadijs
in de omgeving van Lexmond. In
dit terrein van Zuid-Hollands
Landschap broedt de grootste
purperreigerkolonie van Nederland! Deze reigers zullen ongetwijfeld kunnen worden bewonderd tijdens deze excursie!

Everdien Smeenk van het IVN:
‘Ook hopen wij rietgorzen, rietzangers en blauwborsten te
gaan zien of horen. Bruine kiekendieven, waterral en snor
staan ook op het menu, evenals
de explosieve zang van de Cetti’s zanger! Grutto’s en kieviten
zullen ons zeker niet ontgaan.
De elegante en zeldzame zwarte
sterns zitten al weer te broeden
op de voor hen klaargelegde
vlotjes.’
Verder lezen.

De gemeente Nieuwegein wil 5.000 woningen bouwen tot
2030. Op basis van de analyse van de woningbouwlocaties is
de ambitie verhoogd van 3.500 naar 5.000 woningen. Door de
enorme druk op de woningmarkt is het voor alle doelgroepen lastig om een passende woning te vinden. Sturing in wat er gebouwd
wordt is daarom belangrijk. Zodat de juiste woningen worden gebouwd, die tegemoet komen aan de woonwensen van Nieuwegeinse woningzoekenden en voor doorstroming op de woningmarkt zorgen. De gemeenteraad stelde op 25 april jl. de ‘Aanvulling Woonvisie 2015’ vast. Deze aanvulling is bedoeld om meer te
kunnen sturen op water wordt gebouwd.
Woningbouwprogramma
De woningvraag komt met name van starters, ouderen en bewoners die toe zijn aan een nieuwe stap in hun wooncarrière. Uitgaand van 5.000 woningen tot 2030 en rekening houdend met de
kwalitatieve wensen leidt dat tot het volgende bouwprogramma:
1.000 vrije sector huur en dure koop
1.000 middenhuur, waarvan 600 lage middenhuur
1.500 sociale huur
1.500 overig
Bij de invulling van de locaties worden de kwalitatieve uitgangspunten uit het woningbouwprogramma aangehouden.
Wonen, wonen, wonen!
Wethouder Hans Adriani: 'Alles
is gericht op wonen, wonen,
wonen. We willen voor de
juiste doelgroepen bouwen en
meer sturen in wat er wordt
gebouwd. Met doorstroming op
de woningmarkt moet er zo
voor iedereen een passende
woning vrij komen. We zetten
met name in op duurdere
koopwoningen, woningen voor
ouderen en middenhuur woningen.'
Accent op lage middenhuur
Nieuwegein heeft relatief weinig middenhuur woningen. Dit zijn
huurwoningen met een huurprijs tussen 720,42 euro en circa 950
euro per maand. De gemeente wil meer grip krijgen op middenhuur, zodat er kwalitatief goede betaalbare huurwoningen gerealiseerd worden die bereikbaar zijn en blijven voor de middeninkomens. Het accent ligt op lage middenhuur (800 – 850 euro per
maand).
Wonen en zorg
Huize Vreeswijk in Hoog Zandveld sluit in 2020. De gemeente onderzoekt samen met ZorgSpectrum hoe en waar uitbreiding van
intramurale zorgvoorzieningen (zorg binnen een zorginstelling zoals een verzorgingshuis) kan plaatsvinden. Dit om te voorkomen
dat mensen genoodzaakt zijn te lang thuis te blijven wonen via
respijtzorg.
Duurzaam
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen in Nieuwegein
wordt bij nieuwbouwen bij aanpak van de bestaande woningen
geïnvesteerd in een klimaatbestendige inrichting van de stad.
Daarnaast wordt gestuurd op een hogere kwaliteit bij omvorming
van kantoren naar woningen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Nieuwegein
verhoogt woningbouwambitie

Inschrijving kavels entreegebied
bedrijvenpark Het Klooster

Vanaf 6 mei start de inschrijving voor drie kavels binnen het
entreegebied op bedrijvenpark
Het Klooster. Het entreegebied
van Het Klooster bevindt zich
aan de Waterliniedok en is een
belangrijk visitekaartje van het
bedrijvenpark. Drie kavels (A1,
A2, A4)* met een grootte variërend van 5.600 tot 12.000 m2
zijn beschikbaar.

De kavels hebben zowel een
bedrijfsbestemming als gemengde bestemming. Dat betekent dat
ook andere functies mogelijk zijn
zoals horeca, hotel en maatschappelijke functies. Vanwege
de strategische ligging van de
kavels in het entreegebied is het
van belang dat de gebouwen
een bijzondere architectuur
hebben met aan alle zijden representatieve gevels. Het entreegebied heeft een eigen uitstaling en opbouw die zowel
aansluit bij bedrijvenpark Het

Klooster als de oostelijke stadsentree van Nieuwegein.
Verkoopinformatie en
inschrijfformulier
Geïnteresseerde partijen voor
één of meerdere van de genoemde entreekavels kunnen
zich vanaf 6 mei melden bij
Barbara Timmermans, adviseur
ondernemerszaken. Zij ontvangen de voorwaarden van het
verkoopproces en een inschrijfformulier waarmee zij vervolgens
een plan kunnen indienen. Partijen kunnen tot en met half juni
een plan insturen. Partijen die
hun interesse eerder bij de gemeente kenbaar gemaakt hebben, krijgen de informatie en het
inschrijfformulier gemaild.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u
terecht bij Barbara Timmermans,
adviseur ondernemerszaken, per
e-mail en telefonisch.

ZomerOndernemer
zoekt jonge ondernemers in de dop

Jongeren tussen 15 en 23 jaar die willen ontdekken of een eigen
bedrijf iets voor hen is, kunnen komende zomer gratis meedoen
aan ZomerOndernemer. Via trainingen en workshops leren zij
allerlei ondernemersvaardigheden, zoals denken in kansen,
doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en proactief zijn. Vaardigheden waar zij hun leven lang profijt van hebben, of ze nu ondernemer worden of niet.
Ook dit jaar zoekt ZomerOndernemer geïnteresseerde en
ondernemende jongeren uit
Nieuwegein en omgeving.
Deelname is gratis en de
deelnemers krijgen zelfs een
klein startkapitaal. De enige
voorwaarden zijn een goed
idee, enthousiasme en aanwezigheid vanaf 23 juli deze
zomer. Twijfel niet en meld je
nu aan via de website.
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mini-Festival

GRATIS

23 MEI BUURTPLEIN ZUID
Potten, Pannen, Poëzie! Kijken wat het wortel!
KUNST! Activiteiten en workshops! CULTUUR!
Schilderen op muziek! Laat je stem horen!
Wat maakt Nieuwegein nóg leuker?! BEWEGEN!

Van 18:00-21:30 uur Buurtplein Zuid, Ratelaar 37, Nieuwegein

!

