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Nieuwjaarstoespraak burgemeester Backhuijs
Zoals ieder jaar houdt de burgemeester tijdens het Nieuwjaarsfeest zijn jaarlijkse speech. Ruim 600 inwoners waren afgelopen maandag aanwezig in De Kom. Was u er niet bij? Lees dan hier zijn speech.

Jongerenlintjes weer uitgereikt
Tijdens het nieuwjaarsfeest op
maandag 7 januari jl. in de Kom
heeft burgemeester Frans Backhuijs drie jongerenlintjes uitgereikt aan Sanne Berg, Laura Hulzebos en Matthijs Hagen. De gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks een onderscheiding aan jongeren die zich vrijwillig en op een
bijzonder manier inzetten voor
Nieuwegein.
Burgemeester Frans Backhuijs:
“Ik heb heel veel waardering voor
de prestaties die deze drie jongeren hebben neergezet. De wijze waarop zij zich inzetten voor
onze Nieuwegeinse samenleving
is een inspiratie zijn voor andere
jongeren en ouderen! Daardoor
wordt Nieuwegein een nog fijnere stad om te wonen, werken en
recreëren.”

De winnaars krijgen ieder een eigen steen op de kade van de
Doorslag. Op die manier ontstaat
er een Walk of Fame die zich in
de loop der jaren steeds verder
uitbreidt.
Het jongerenlintje draagt niet
voor niets de naam: De Doorslag. Voor deze naam is gekozen
omdat de jongeren die het lintje
krijgen, van doorslaggevende
betekenis zijn voor de Nieuwegeinse gemeenschap. Daarnaast
is De Doorslag het water dat
Nieuwegein als stad verbindt en
op wiens oever de Walk of Fame
ontstaat.
Wilt u meer weten over de drie
jongeren, de foto's en waarom zij
het 'lintje' hebben verdiend? Klik
dan hier.

Bricks 4 Alpe d'Huzes in de Beursfabriek
Iedereen die thuis voortdurend struikelt over de
wereldberoemde legosteentjes mag het evenement Bricks 4 Alpe d’Huzes voor jong en oud op
26 en 27 januari in de
Beursfabriek in Nieuwegein niet missen.
Standhouders laten er
hun meest indrukwekkende zelfontworpen
bouwwerken van legosteentjes zien rond thema’s als de Muppetshow en Starwars. Ook
is er een 8 meter hoge werkende kraan van technic te bewonderen, kun je er sieraden van legosteentjes uit Engeland kopen en is
er iemand die steentjes graveert. Daarnaast kun je gamen, natuurlijk je eigen bouwwerk maken of meebouwen aan een replica
van de echte Alpe d’Huez. Kaarten kosten 6,50 euro per stuk en
kinderen t/m 2 jaar betalen niets aan de kassa.

De beste wensen van Bach

'Koken met PEN'
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 maakt Eric romige
paddestoelen, heerlijk met pasta
of gewoon een gekookte aardappel. Hier het recept.
__________________________

Nep-thuiszorgmedewerkers stelen
Een 91-jarige vrouw uit Nieuwegein krijgt zaterdagmiddag 20 oktober jl. bezoek van twee vrouwen die zeggen dat ze van de
thuiszorg zijn. Ze stelen haar
bankpas en achterhalen de pincode. Vervolgens stelen ze 1000
euro van de bankrekening van
het slachtoffer. De politie zoekt
de nog onbekende verdachten.
De vrouwen deden alsof ze de
woning grondig inspecteren,

maar weten ongezien de pinpas
van de bewoonster uit de portemonnee te stelen. Dan melden
ze de vrouw dat de woning goed
schoon is gemaakt, en ze vertrekken weer.
Vanhet pinnen met de pinpas
van het slachtoffer zijn videobeelden gemaakt. Deze beelden
en het signalement van de verdachte kunt u hier zien.

SV Geinoord haalt € 2.546,10 op

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 Graaf Karellaan in de wijk Fokkesteeg.
FOTO
__________________________

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

Onder de titel “De beste wensen
van Bach!” wordt er op zondag
13 januari een kamermuziekconcert georganiseerd in de Dorpskerk aan de Nedereindseweg in
Nieuwegein. Het concert wordt
gegeven door het Gheyn Consort, een ensemble dat naast
een vaste kern werkt met gastmusici. Deze keer bestaat het
ensemble uit Marilou Krouwel
(fluit), Annoesjka Cabo en Wouter Groesz (viool), Amerentia van
der Kooij (altviool), Matthias
Naegele (cello) en Arno van Wijk
(klavecimbel).
Op het programma staat muziek
van de grootste componist die
ooit geleefd heeft: Johann Sebastian Bach, zoals de tweede
orkestsuite, met daarin de beroemde Badinerie, het eerste
(solo) celloconcert en het vijfde
Brandenburgs Concert.
De Dorpskerk is vanwege haar
intieme karakter en goede akoestiek zeer geschikt voor muziek
in kleinere bezettingen, zoals
kamermuziek en muziek voor
kleine(re) vocale ensembles. Het
concert begint om 16.00 uur.
Toegangskaarten kosten € 10,-.
Kaartverkoop aan de kassa.

De Grote Clubactie zet zich al meer dan 45 jaar in voor het Nederlandse verenigingsleven door het organiseren van een loterij. Aan
deze actie deden verschillende clubs uit Nieuwegein mee. Zo ook
SV Geinoord.
De penningmeester laat weten: ‘Dit seizoen hebben we wederom
meer loten verkocht dan de afgelopen jaren. We hebben een
mooie opbrengst van ruim € 2.546,10 Wij zijn alle verkopers en
kopers van loten dankbaar hiervoor!’ Met het opgehaalde geld zal
de voetbalclub op Sportpark Parkhout trainingsmaterialen aanschaffen.
Het eerste team van SV Geinoord JO10 haalde de meeste loten
op. Dat waren maar liefst 213 loten. Zij mogen met de spelers en
de begeleiders naar de wedstrijd FC Utrecht-Willem II. Manuel van
de Meijden verkocht in zijn eentje 100 loten voor de club. Hij mag,
net zoals Thomas Geurtsen (75 loten) en Danisha van der Steeg
(65 loten) naar de wedstrijd tegen Willem II.

__________________________
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

'Portret van de week' Deze week Rick van Midde
Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van
een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we
door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de
camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de
man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze
week Rick van Midde.

voorzitter is: Tennisvereniging Rijnhuyse. Wanneer ik me tussen de
in het clubhuis verzamelde bridgers heb doorgeworsteld (mooi om op
deze manier de clubkas wat te spekken), blijkt Rick zich, hoe kán het
ook anders, in de bestuurskamer te bevinden. Wanneer hij me ziet,
springt-ie meteen op, worstelen we ons tussen de bridgers door en
gaan we naar buiten voor de foto’s. In eerste instantie laat Rick me
de plekken zien waar eerder foto’s zijn gemaakt. Hij wil eigenlijk best
graag op een ander plekje gefotografeerd worden…’

Arend Bloemink: ‘Het Portret van deze Week is, zoals hij zelf stelt ‘…
actiever geworden in de Nieuwegeinse samenleving…’ sinds hij als
ZZPer voor zichzelf is begonnen. Actief in de Nieuwegeinse samenleving. Daar willen we (u als mede-Nieuwegeiner en ík) meer van
weten. En daarom nemen we contact met Rick op.’

Maak middels de antwoorden die Rick van Midde op de vijf (altijd
dezelfde) vragen geeft nader met hem, zijn werk, zijn voorzitterschap
en met hoe hij denkt over Nieuwegein kennis. Klik hier.

‘Voor het maken van de foto’s stelt hij voor dat we die gaan maken
op de vereniging, zíjn vereniging, de vereniging waarvan hij de

Kent u ook iemand voor het 'Portret van de Week?' Stuur ons een email. Dat mag naar redactie@pen.nl.

Bergsportdag in Nieuwegein

Op zondag 20 januari 2019 organiseert de Nederlandse Klimen Bergsport Vereniging de
Bergsportdag in het Nieuwegeins Business Center (NBC) in
Nieuwegein. Het evenement is
de start van de bergvakantie. Of
je nou gaat wandelen, klimmen
of zelfs trailrunnen.
Meer dan 5.000 bezoekers volgen lezingen en workshops, bekijken de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van
bergsportmateriaal en laten zich
inspireren voor hun volgende
avontuur in de bergen.
De beurs is geopend van 09.45
uur tot 17.00 uur. Het NBC is gevestigd aan de Blokhoeve 1 in

de wijk Blokhoeve in Nieuwegein

100% klimaatneutraal
'De Bergsportdag wordt 100%
klimaatneutraal georganiseerd.
Omdat we duurzaamheid zo belangrijk vinden, komt dit veelvuldig terug in het lezingen- en
workshopprogramma.'
'Zo kan je bijvoorbeeld je eigen
CO2 voetafdruk berekenen en
krijg je tips hoe je dit zoveel mogelijk kan reduceren tijdens je
volgende bergsportavontuur.'

Het NBC Congrescentrum, een
moderne congres- en evenementenlocatie in Nieuwegein,
opgericht in 1992 door de familie
van Hooijdonk, zoekt enkele
nieuwe medewerkers. Met twee
evenementenhallen van beide
1.800 m², 33 zalen en een enorme dosis gastvrijheid en betrokkenheid, faciliteert het NBC Congrescentrum aan De Blokhoeve
1 in Nieuwegein zakelijke bijeenkomsten, zoals congressen,
beurzen, vergaderingen, trainingen en corporate events. Het
team werkt hard om de gasten
een perfecte bijeenkomst te bieden. Van de oprechte glimlach
bij binnenkomst tot de grote flexibiliteit en kennis onder alle afdelingen: iedereen zet zich in om
de gasten een topdag te bezorgen.
Klinkt dit als een team waar jij
onderdeel van wil uitmaken?
Dan komt dat goed uit, want het
NBC Congrescentrum is op zoek
naar nieuwe collega’s voor verschillende functie. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag in de bediening of als eerste medewerker
banqueting. Ook als je op zoek
bent naar een flexibele bijbaan,
kun je bij het NBC Congrescentrum aan de slag! De functies
staan hiernaast.

Medewerker bediening
Maak jij iedere maand kans op
de award voor beste gastvrouw
of gastheer? Heb jij oog voor detail en check jij altijd of de tafels
wel volledig volgens de etiquette
zijn gedekt? Dan zoeken wij jou
als fulltime bedieningsmedewerker bij het NBC. Interesse? Lees
dan de vacature.

Werken bij het NBC Congrescentrum
Bijbaan: allround medewerkers banqueting/events
We zijn op zoek naar meerdere
parttime collega’s voor onze
afdelingen events en banqueting.
Allround horecatoppers die aan
de slag willen in een van deze
teams. Dus ben je op zoek naar
een flexibele bijbaan, ben je
gastgericht en heb jij de nodige
spierballen? Dan hebben we
wellicht een match! Klik hier voor
de vacature.

Eerste medewerker
banqueting
Ben jij in de vriendengroep altijd
diegene die het overzicht bewaard tijdens een weekend
weg? Weet jij steeds je hoofd
koel te houden op de juiste momenten en heb jij de nodige
spierballen? Mooi. Dan hebben
wij een leuke fulltime baan voor
jou als eerste medewerker banqueting. Lees hier de volledige
vacature.

Spoelkeuken medewerker
Ben jij flexibel inzetbaar en heb
jij graag veel verantwoordelijkheden? Vind je het geen probleem
om in de ochtenden of in de
avonden te werken? Zorg er dan
bij het NBC Congrescentrum
voor dat al ons keuken- en culinair materiaal weer spik en span
is. Je kunt bij ons fulltime aan de
slag als spoelkeuken medewerker. Bekijk hier de vacature.
Meer informatie?
Wil je meer informatie ontvangen
over het NBC Congrescentrum
of over de vacatures? Stuur ons
dan een mail via hrm@nbccongrescentrum.nl. Je kunt ons
ook bellen of appen op het nummer 030 – 6026900.
De juiste collega’s werven wij
graag zelf. Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt
daarom niet op prijs gesteld.

_________________________________________________________________________________________________________________

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.
December 2011
Tijdens het nieuwjaarsfeest in
DE KOM, afgelopen maandagavond, blikte ik met een collega
DE KOM-huisfotograaf terug op
de nieuwjaarsbijeenkomst van
precies tien jaar geleden in de
‘oude Kom’. Toenmalig directeur
Roel Rasker vulde, onder grote
belangstelling, de champagnetoren, waarna wij Nieuwegeiners
gezamenlijk op het nieuwe jaar
proostten.

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.
De regenboogvlag wappert sinds deze week ook op het Stadshuis van Nieuwegein. Eerder gingen de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Zeist,
Stichtse Vecht, Baarn en enkele andere gemeenten in de provincie Utrecht Nieuwegein voor. Dit als reactie op de Nashville-verklaring die dit
weekend veel stof deed opwaaien.Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Nieuwjaarsdiner 2019 in Kookstudio HapjeDrankje
Net als in 2018 verzorgt Plus van
Loon in samenwerking met chefkok Emile Hennink van E&E Catering in samenwerking met Caritas weer een diner voor mensen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op woensdag 16
en donderdag 17 januari aanstaande kunnen per avond weer
24 inwoners uit Nieuwegein aanschuiven voor een volledig verzorgt diner. Onze videograaf Jos
van Vogelpoel en Frans Evers
spraken met beide organisatoren
in de Kookstudio HapjeDrankje
op winkelcentrum Nedereind.
Kijk hier voor de videoreportage.
Christ van Loon van de Plus supermarkt op winkelcentrum Nedereind: ‘Omdat er in december al
veel georganiseerd wordt vinden

dit geheel kosteloos. Caritas
Nieuwegein neemt de selectie
van de gasten voor hun rekening. Zij staan, door de noodhulp
die zij verlenen, in direct contact
met mensen die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken.’
Veel vrijwilligers staan weer klaar
om te helpen. Van Loon laat weten:

wij het leuker om iets in januari
te organiseren. Wij proberen
hierdoor het bekende zwarte gat
in januari te voorkomen. Samen
met chefkok Emile Hennink verzorgen wij dit gratis diner voor in

totaal 48 inwoners. Wij zijn betrokken bij onze omgeving en de
mensen in onze omgeving. Dit
willen wij ook blijven. Alle medewerkers aan dit Nieuwjaarsdiner,
van chefkok tot afwasser, doen

‘Na het Nieuwjaarsdiner van verleden jaar hebben wij direct weer
aanmeldingen gekregen voor
hulp bij het diner van 2019. Iedereen, van gasten tot vrijwilligers, heeft in 2018 een bijzonder gezellige avond gehad. Voor
ons een reden om voorlopig met
het organiseren van het Nieuwjaarsdiner door te gaan.’

Regenboogvlag tegen Nashville
verklaring
De regenboogvlag wappert sinds deze week ook op het Stadshuis van Nieuwegein. Eerder gingen de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Zeist, Stichtse Vecht,
Baarn en enkele andere gemeenten in de provincie Utrecht Nieuwegein voor. Dit
als reactie op de Nashville-verklaring die dit weekend veel stof deed opwaaien.
Meer dan tweehonderd orthodox-protestantse geestelijken en
politici in Nederland ondertekenden onlangs een verklaring
waarin wordt gesteld dat God het
huwelijk heeft bedoeld als een
levenslange relatie tussen een
man en een vrouw. In veertien
artikelen worden andere relatievormen afgekeurd. De ondertekening van de Nederlandse vertaling leidde zondag tot een
storm van protest.
Het COC Nederland vindt de orthodox-protestante ‘Nashvilleverklaring’ schadelijk en onbarmhartig. In een reactie laat zij weten: “Het is een schadelijk document voor orthodox-protestante
LHBTI’s en een onbarmhartige
en ongevoelige actie van de ondertekenaars”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Oosenbrug roept orthodox-protestanten
op om de verklaring niet te tekenen. De SGP blijft de Nashvilleverklaring steunen. De ChristenUnie heeft wel afstand van de
Nashville-verklaring genomen.

De gemeente Nieuwegein laat in
een reactie weten:
‘Vandaag hijsen we de regenboogvlag en spreken ons uit
tegen de Nashville-verklaring. In
Nieuwegein moet iedereen zich
gelijkwaardig en veilig kunnen
voelen. Hier mag je zijn wie je
bent en houden van wie je wilt.’
Overheden laten weten dat de
regenboogvlag als als symbolische steun wordt geheven voor
de lhbt-gemeenschap. Overigens
hijsen niet alleen gemeenten,
maar ook de provincie Utrecht,
kerkgemeenschappen en andere
maatschappelijke organisaties
de veelkleurige vlag, om te laten
zien dat ze afstand nemen van
het Nashville-pamflet.

Lees hier meer over het
Nashville-pamflet.
Inmiddels heeft ook het Humanistich Verbond een liefdesverklaring opgesteld als ludieke actie
en reactie op de Nashville-verklaring. Wilt u hier meer over
weten? Kijk dan op de website
van het Humanistich Verbond.
Dit is de url van de website.

Ton de Mol van de Verenigde
Senioren Partij (VSP) in Nieuwegein:
‘Ondersteuning van deze teksten
door wie dan ook staan volledig
haaks op de normen en waarden
die wij delen. Met deze actie maken wij duidelijk waar wij in Nieuwegein voor staan. De vrijheid
om te zijn wie je bent. LHBTI’ers
staan er niet alleen voor.'
____________________________________________________________________________________

Nieuwe manier ophalen vuil
Vanaf januari 2019 gaat RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) de containers (kliko’s) in een aantal wijken in
Nieuwegein legen met behulp van zijladers die twee containers tegelijk kunnen legen. Een grijparm, ‘grabber’ aan
de zijkant van de vuilniswagen pakt
één of twee containers tegelijk op en
leegt ze bovenin het voertuig.
Waarom een zijlader?
RMN directeur Rob Schram: “Een zijlader wordt door één medewerker bestuurd, terwijl bij een traditioneel inzamelvoertuig drie medewerkers nodig
zijn. Deze werkwijze is fysiek minder
belastend voor onze medewerkers,
omdat de grijparm het zware werk
doet. Met de dubbele grabber kunnen
we nu, als de opstelling van de containers goed is, zelfs 2 containers tegelijk optillen. De medewerker doet het
werk nog steeds alleen met een joystick, beeldscherm en een set grote
spiegels. Op deze manier kunnen we
de kosten voor de inzameling van afval/grondstoffen verder verlagen”.
Juist neerzetten
Een belangrijk verschil is dat inwoners
de containers in setjes naast elkaar
moeten zetten. Zo kan de grijparm de
containers per tweetal oppakken en
legen. De containers mogen daarbij niet te dicht op elkaar staan. Een ruimte
ter grootte van ongeveer één stoeptegel aan beide kanten is voldoende.
Tussen de container en de straat mogen ook geen obstakels (auto’s, bomen, lantaarnpaal) staan, aangezien
de grijparm anders de containers niet
kan optillen.
Medewerking noodzakelijk
Om deze nieuwe manier van inzamelen succesvol te laten verlopen, is de
medewerking van inwoners noodzakelijk. Daar waar er onvoldoende ruimte
is om containers in een rij op te stellen,
plaatst een medewerker van RMN (indien noodzakelijk) na het legen, de
containers terug op de meest optimale
aanbiedplaats. Om inwoners op deze
nieuwe aanbiedplaats te wijzen, hangt
de medewerker een aanhangkaart aan
de betreffende container. Op deze manier laat RMN de inwoner zien hoe en
waar de container bij de volgende ophaalronde neergezet moet worden.

__________________________

Opening 3e kolk Beatrixsluis door Beatrix zelf
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent woensdagmiddag 6 februari 2019 de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis in
Nieuwegein. De sluis ligt in het Lekkanaal dat door de aanleg van de 3e kolk is verbreed en verdiept. Na 2,5 jaar bouwtijd kunnen
binnenvaartschepen ook in de toekomst snel en veilig passeren. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt bij de
opening een toespraak.
Het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Jaarlijks passeren
ongeveer 50.000 schepen de Prinses Beatrixsluis. De nieuwe 3e kolk is groter dan de bestaande twee kolken. Het verbrede Lekkanaal heeft
nu meer ligplaatsen. De Prinses verricht tussen 15.00 en 15.30 uur de officiële openingshandeling van de 3e kolk.
De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. In 1938 werd de sluis als eerste object vernoemd naar
de pasgeboren Prinses. Bij het 50-jarig bestaan bezocht Koningin Beatrix de sluis.
_________________________________________________________________________________________________________________

Feestweekend Gouden Zeepaardje 19 - 20 januari 2019

Merwestein biedt al jaren volop
zwemplezier voor het hele gezin
en dit heeft zich ook zeker uitbetaald! Dinsdag 9 oktober 2018

werden, op de Zwembadbranche
dag in De Fabrique in Utrecht, de
awards voor zwembad van het
jaar uitgereikt. In de categorie
meer dan 200.000 bezoekers per
jaar hebben wij voor de tweede
keer het Gouden Zeepaardje in
ontvangst mogen nemen.
Natuurlijk zijn wij enorm trots op
deze prestatie en willen wij onze
trouwe bezoekers bedanken voor

het stemmen en invullen van de
online enquête. Daarom hebben
wij een speciaal feestweekend op
de planning staan. In het weekend
van 19 en 20 januari zullen er verschillende leuke activiteiten in
Merwestein plaatsvinden. Zo kun
je zaterdag en zondag komen discozwemmen vanaf 13:00 uur en
krijgen alle kinderen een gratis
suikerspin. Ook liggen er cakejes
en gratis koffie klaar.

Voor de definitieve planning raden wij u aan om onze website,
www.merwestein.nl (onder het
kopje Nieuws) goed in de gaten
te houden. Wij hopen je te zien
tijdens dit feestelijke weekend
vol plezier!

Nieuws van De Tweede Verdieping
Open Lab
Wat geleidt stroom en wat niet?
Geleidt een banaan stroom? Of
een potlood? Of misschien jij zelf
wel? Ontdek het in het Open Lab
op zaterdag 12 januari aanstaande.

taalplein helpen we ze snel en
makkelijk onze taal te leren.
Vanaf februari geven bibliotheekmedewerkers maandelijks
een rondleiding door de bibliotheek, speciaal voor vluchtelingen. Dit doen we in samenwerking met aanbieders van taalcursussen en taalcoaches. Op die
manier kunnen vluchtelingen ook
meteen kennis maken met deze
organisaties.

Ga aan de slag met de MakeyMakey, citroenbatterijen of maak
je eigen lampje (€ 2,-).
De toegang tot het Open Lab is
gratis, aanmelden kan via e-mail:
actie@detweedeverdieping.nu
dit o.v.v. van 'Open Lab'.

Naast het uitgebreide taalaanbod
kunnen vluchtelingen in de bibliotheek terecht voor (digitale)
Een en al stroom in de bibliotheek De tweedeverdieping
kranten en tijdschriften uit hun
herkomstland en uit Nederland.
met een introductiecursus in de
Ook kunnen ze gebruik maken
o.v.v. 3D-printen + datum om
bibliotheek!
van de gratis WIFI om op die
zeker te zijn van een plekje.
manier de banden met hun famiElke laatste woensdag van de
lie ‘thuis’ te kunnen blijven onAanbod vluchtelingen
maand kun je meedoen van
Om goed te kunnen integreren is derhouden. Tenslotte bieden we
15.30 uur tot 17.00 uur. Je bent
de toegang tot een nieuwe taal
nieuwkomers de mogelijkheid
welkom op woensdag 31 januari,
en cultuur belangrijk. Maar waar
om bij ons als vrijwilliger werker28 februari en 28 maart. Kosten:
3D Printen (9 t/m 14 jaar)
kan je als vluchteling op een
varing op te doen. Via vrijwilligerleden € 5,- / niet-leden € 12,50
Heb jij de 3D-printers in onze
laagdrempelige manier terecht
swerk kunnen ze sociale conTip: word lid voor slechts € 5,bibliotheek al gespot? Hier toom Nederlands te oefenen? In
tacten aanknopen en hun Neder(inschrijfkosten)
Let op: er is bij
veren wij van alles uit: van robots
de bibliotheek natuurlijk. We latlands oefenen in praktijksituaties.
elke cursus plaats voor 5 deelne- en nieuwkomers kennis maken
tot eenhoorns en van LEGO tot
Dit allemaal is belangrijk om een
mers. Meld je aan via e-mail:
armbanden. Wil jij leren hoe een
met de Nederlandse samenlevde integratie te laten slagen.
3D-printer werkt? Doe dan mee
ing. Met onze collectie op het
actie@detweedeverdieping.nu
_________________________________________________________________________________________________________________

Elke tweede zaterdag van de
maand is er een Open Lab voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar. Hier
kan je experimenteren met de
nieuwste techniek- en mediasnufjes. Meedoen is gratis. Wil je
een zelfgemaakt product mee
naar huis nemen? Dan betaal je
alleen de materiaalkosten (maximaal € 5,-).

'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: 'Libellen en waterjuffers zijn
meestal zo groot èn gekleurd,
dat ze je wel moeten opvallen. In
Nieuwegein zijn veel waterjuffers
zwart met veel of weinig blauw.
Bij vrouwtjes overheerst dan
vaak het zwart, en het blauw is
soms lichtgroen. Één soort heeft
overwegend beige danwel zwart
met een ietsje blauwe vrouwtjes,
de mannetjes zijn overwegend

blauw. Bij deze: de watersnuffel.'
'In al die jaren dat ik waterjuffers
fotografeer, zag ik nooit een
(overwegend) blauwe watersnuffel (Er zijn dus ook waterjuffers die snuffelen, net als
mensen en honden). Wel zag ik
meermalen een beige waterjuffer. Dat was dus een vrouwtje
van de watersnuffel, maar waar
bleven die blauwe mannetjes?
Enfin, vorig jaar was het zover.
Een mannetjeswatersnuffel.'

Herontwikkeling Blokhoeve West
Bestaande bedrijvigheid, een klim- en
bergsportcentrum, een restaurant met 1.100
zitplaatsen, mogelijk een ALDI supermarkt
en bijna 200 huizen: in Blokhoeve West in
Nieuwegein komt het, als het allemaal
goedgekeurd wordt, binnenkort allemaal
samen, zo lezen we op Stadszaken.

De wijk Blokhoeve is omsloten door de infrastructuur van de sneltram en een belangrijke uitvalsweg. Ten noordoosten van de
wijk, op de grens met Utrecht, stroomt het
Amsterdam-Rijnkanaal. In Blokhoeve wordt
niet alleen gewoond. Een deel van het gebied is als bedrijvenzone ingericht en biedt
ruimte aan activiteiten die (muziek) geluid
produceren zoals een aantal congrescentra,
een bowlingbaan, een gedateerde klimhal,
een sportschool en een paar tennisbanen.
Ten noorden van de evenementenlocatie en
ten westen van Villapark ‘Het Eiland’ is nog
ruimte vrij. In 2016 diende projectontwikkelaar Lunee Vastgoed al een principeverzoek
in bij de gemeente voor een ambitieus woningbouwplan. Het college reageerde positief, maar wilde dat de ontwikkelaar samen
met bewoners en bedrijven het plan verder
zou optimaliseren, om tot een beter en gedragen voorstel te komen.
Mark Heideman, projectontwikkelaar bij
Lunee: ‘We hebben afgelopen twee jaar intensief overleg gehad met ondernemers en
omwonenden. Het plangebied is vergroot,
nieuwe functies zijn toegevoegd. We willen
ons huiswerk goed gedaan hebben voor we
een aangepast voorstel indienen bij de gemeente.’
Weerstand
‘Er bestond aanvankelijk redelijk wat weerstand in de omgeving van het plangebied’,
vertelt Susanne Siebers, projectmanager bij
de Gemeente Nieuwegein. ‘Zo kijken be-

woners van koophuizen in de buurt kritisch
naar de mogelijke bouw van sociale huurwoningen in hun directe omgeving. Ondernemers vrezen dat de oprukkende woningbouw hun beweegruimte belemmert.’
Siebers: ‘De gemeente zag altijd al mogelijkheden voor woningbouw, maar het was
zoeken naar een oplossing voor het
geluidsvraagstuk in het gebied. De
eigenaar van de bestaande klimhal
Mountain Network droeg de oplossing aan. Hij wilde zijn gebouw vernieuwen en vergroten op een andere
locatie. De klimsport is namelijk één
van de snelst groeiende sporten in
Nederland. Lunee suggereerde om
het nieuwe klim- en bergsportcentrum
samen met andere functies zoals 50
woonstudio’s en 65 appartementen
en een nieuwe vestiging van ABCRestaurants te integreren in een geluidswerende constructie: een winwin. Daarnaast zullen er ook 62 tot
70 grondgebonden woningen komen.’
Een-nul achter
Het gedeelde enthousiasme van de initiatiefnemers bekoelde even door een artikel dat
in de plaatselijke media verscheen. In de wijk Blokhoeve zou een ‘Bijlmerflat’ gerealiseerd worden. ‘Dan sta je met een-nul
achter’, constateert Heideman. ‘Maar die
ongeplande publicatie heeft het participatieproces vervroegd op gang gebracht. Uiteindelijk heeft dat, denk ik, in ons voordeel gewerkt. Toen wij met de werkelijke tekeningen
de buurt in gingen, kon het alleen maar
meevallen.’ Lunee wilde voor de zomer een
principeverzoek indienen bij de gemeente.
Maar stijgende bouwkosten zetten de haalbaarheid van het plan onder druk.
Adviesbureau Gloudemans werd ingehuurd
om een nieuwe doorrekening te maken voor
het plan, zodat betrokken partijen een gezamenlijk principevoorstel zouden kunnen indienen. Dat leidde tot een nieuw woningbouwprogramma waarin 100 gestapelde
middeldure huur- en koopwoningen zijn vervangen door 12 koopwoningen. Dit betekent
stedenbouwkundig een beter plan en een
kostenbesparing voor de ontwikkelaar die
geen parkeervoorziening hoeft te bouwen,
wat opweegt tegen de inkomstenderving
door uitdunning van het programma van
ruim 250 woningen naar 180 woningen.
In het voorjaar van 2019 wordt, als alles
meezit, een collegebesluit verwacht over
bovenstaand plan.

Gemeente voert zelf wet Wsw uit
De gemeente Nieuwegein voert sinds 1 januari 2019 zelf de Wet sociale werkvoorziening uit. Alle Nieuwegeinse Wsw medewerkers zijn nu in dienst bij de gemeente Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein zet daarmee een deel van de dienstverlening van
PAUW Bedrijven voort dat per 1 januari
2019 is opgeheven. Werk en Inkomen Lekstroom verzorgt vanaf 1 januari de plaatsing
en begeleiding van mensen die voorheen
onder PAUW Bedrijven vielen. Samen bieden ze maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
PAUW Bedrijven was het sociaal werkvoorzieningsbedrijf van zes gemeenten in de regio Utrecht, waaronder de gemeente Nieuwegein. PAUW Bedrijven is gestopt omdat
er vanaf 2015 geen mensen meer instromen
in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Mensen met een arbeidsbeperking die zich
nu melden, vallen automatisch onder de Participatiewet. Dit betekent dat het aantal
Wswwerknemers bij PAUW Bedrijven steeds
kleiner zou worden. Als gevolg daarvan hebben de zes gemeenten van PAUW Bedrijven
besloten om de medewerkers van de sociale
werkvoorziening in dienst te nemen van de
gemeente en de uitvoering van de Wsw en
de Participatiewet met elkaar te verbinden.
Wethouder Ellie Eggengoor: “Ik ben heel blij
dat wij het zo hebben kunnen regelen dat er
zo min mogelijk verandert voor de Wsw-medewerkers. Zij blijven hetzelfde werk doen,
op dezelfde locatie, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Daarnaast willen wij een
plaats bieden voor alle Nieuwegeiners met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Een ontwikkelplek voor mensen die willen en kunnen doorstromen naar ander werk en een
beschutte werkomgeving voor mensen die
dit nodig hebben.”
De 55 Nieuwegeinse Wsw-medewerkers die
nu beschut werken op de locatie in IJsselstein, blijven op deze locatie werken. De
gemeente Nieuwegein heeft daarvoor
samen met de gemeenten IJsselstein, Lopik
en Vijfheerenlanden een stichting opgericht
die onder de naam ‘WerkwIJSS’ gaat werken. Om de dienstverlening vanuit dezelfde
locatie te kunnen voortzetten, heeft de gemeente IJsselstein het pand van PAUW
Bedrijven overgenomen.
De overige Nieuwegeinse Wsw-medewerkers werken in de groenvoorziening en het
schoonmaakteam in Nieuwegein of zijn gedetacheerd bij een werkgever. De detacheringsovereenkomsten zijn door de gemeente
Nieuwegein overgenomen van PAUW Bedrijven en worden onder dezelfde voorwaarden voortgezet.

