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Tellers gezocht voor verkiezingen voor leden van
het Europees Parlement

Pipo wagen van KOEK in Wijkersloot

'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 witlof ovenschotel
met gedroogde zontomaat en
gorgonzola'. Hier het recept.

Doen wat je altijd al wilde doen? Vanaf deze maand staat KOEK
(Klimmen Op Eigen Kracht) in de wijk Jutphaas/Wijkersloot. In het
KOEKproject wordt je uitgedaagd een stap te zetten en je droom
te realiseren. Je droom mag voor jezelf of iets voor de buurt betekenen.
Zo wil Janneke op een groot schilderdoek leren schilderen en wil
Hellen haar eigen bedrijf beginnen in het maken van kostuumjurken. ‘Waar het omgaat, is dat je je talenten, kennis en ervaring gebruikt om je leven of dat van anderen een positieve wending te
geven’ aldus de coaches van KOEK; Sara, Mirjam en Dilber. Zij
nodigen de wijkbewoners van harte uit om mee te doen.
De komende maanden is KOEK te vinden op verschillende
plekken in de wijk Wijkersloot. Dus schroom niet om op hen af te
stappen om van je droom werkelijkheid te maken!
Hier vind je de verschillende data met locaties in de wijk.

Geinbeat kijkt terug

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 het Kerkveld in de
wijk Jutphaas/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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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 Karin Ansing de terug kijkt op Geinbeat 2017.
Karin vertelt: 'Dat jaar was Geinbeat
twee dagen. Op vrijdag waren er Tribute
bands en de zaterdag hadden we een
echt Geinbeat programma. De line-up
was weer goed o.a. BAZZOOKAS, Death
Alley en Nachtschade. De eerste band
werd echter uitgesteld door de regen...,
de tweede band ook en om een uur of 4
kwam het slechte nieuws: de hele festival dag werd geannuleerd vanwege
gevaar door natte apparatuur. Op de foto hoor ik net het nieuws en word ik ‘gehugd’ door de boys
van Nachtschade. Toch nog wat moois op deze trieste dag.
Deze editie leidde tot financiële problemen bij stichting Geinbeat. Gelukkig hebben we dit kunnen oplossen met een benefiet avond waarop vele bands belangeloos speelde waaronder
Counter Jib, Wildebeast en BAZZOOKAS, een band die een
grote tent op De Zwarte Cross makkelijk vol spelen.
Nachtschade schitterde overigens op de 2018 editie van Geinbeat, die gelukkig door kon gaan door alle sponsoren en
vrienden van het festival. Wat ik aan de editie van 2017 overhield? De gedachte dat bands, hoe groot of klein ook, passie
hebben voor muziek en een gratis festivals als Geinbeat echt
steunen!'

Donderdag 23 mei aanstaande
worden de verkiezingen gehouden voor de leden van het Europees Parlement (EP). Hiervoor
is de gemeente Nieuwegein op
zoek naar tellers.
Teller stembureau
Op de verkiezingsdag worden de
tellers vanaf 20.45 uur tot einde
werkzaamheden ingezet om te
helpen bij het tellen van de stemmen op lijstniveau. Tellers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Tevens zijn zij verplicht via e-learning de telinstructie te doorlopen.
Hieraan is geen toets verbonden.
De vergoeding bedraagt € 45,00
(inclusief vervoer, parkeren en
telefoonkosten).
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de
telwerkzaamheden op de verkiezingsdag?
Stuur dan een mail naar:
verkiezingen@nieuwegein.nl.
__________________________

De SamenLoop Voor
Hoop Nieuwegein
heeft al 23 teams
en 312 lopers!
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 312 lopers
zich aangemeld!
Meer informatie.
__________________________

COLOFON

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

PLUS van Loon geeft Geinbeat steun in de rug
Ondernemer Christ van Loon van PLUS
van Loon op winkelcentrum Nedereind en
Stichting Geinbeat brengen graag mensen
in Nieuwegein bij elkaar, bij voorkeur onder het genot van een hapje, drankje en
goede muziek. Geinbeat doet dit door jaarlijks de Kleine Prijs van Nieuwegein te organiseren voor beginnende bands en door hét
muziekfestival Geinbeat, dat net als vorig
jaar georganiseerd zal worden bij de Middengaarde in de wijk Galecop. Deze week was
onze videograaf Bart van Rooijen op de Middengaarde, waar beide partijen hun samenwerking officieel maakten door het ondertekenen van het contract.
Ondernemer Christ van Loon is lokaal zeer
betrokken. Natuurlijk door de supermarkt,
zijn drankenzaak ‘Grapes & Bottles’ en proeflokaal ‘HapjeDrankje’, maar ook door zijn betrokkenheid bij lokale initiatieven zoals de

Links ondernemer Christ van Loon en rechts Riny Kooijman van Stichting Geinbeat
Zevenstar bierbrouwerij (gerund door vrijwilligers) en de ontwikkeling van het Nieuwegeinse Monopoly spel.

Tuinbezitters uitgedaagd

In 2016 is zijn maatschappelijke betrokkenheid al opgevallen tijdens Nieuwegein
Awards, waar Christ van Loon werd uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het Jaar’. Dit
jaar steunt Plus van Loon het Geinbeat Festival. Van Loon: ‘Initiatieven zoals Geinbeat
zijn ontzettend belangrijk voor een stad als
Nieuwegein. Het brengt mensen letterlijk samen onder ontspannen omstandigheden en
het geeft jonge muzikanten de mogelijkheid
podium ervaring op te doen.’
Het festival draait geheel op de belangeloze
inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers, maar door teruglopende subsidies en
pech met het weer heeft Geinbeat het de
laatste jaren erg moeilijk gehad. Toch is de
organisatie erin geslaagd om vorig jaar weer
een editie neer te zetten, en ook in 2019 zal
het festival gewoon weer doorgaan.

We krijgen vaker te maken met perioden
van hitte, droogte en extreme regenbuien.
Tuincentra, vijf gemeenten in de regio
Utrecht waaronder Nieuwegein, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Tuinbranche Nederland organiseren in april de
‘Maand van de Watervriendelijke tuin’.
Doel: tuinbezitters uitdagen na te denken
over nut en noodzaak van water- en hittebestendige tuinen. Door een tuin in te
richten met bomen, planten en struiken en
minder stenen verkleint de kans op wateroverlast. Het regenwater trekt sneller weg in
een groene bodem. Een groene tuin is beter
bestand tegen hitte. Ook draagt een groene
tuin bij aan het verhogen van de biodiversiteit: er komen meer vogels, vlinders en bijen
in de tuin.
Acties Nieuwegein
Tijdens de actiemaand in april is extra aan-

dacht voor het thema water in de lokale
tuincentra. Zowel Praxis Nieuwegein als
Groenrijk Baars heeft de hele maand een
regentonnenactie en op 13 april een actiedag. Bezoekers worden geïnformeerd over
het watervriendelijk maken van de tuin en
krijgen een aardigheid. Tuincentrum De
Hornbach heeft een actiedag in mei. Op
www.tuinbranche.nl staat een overzicht van
de acties per tuincentrum en gemeente.
Om tuincentra en de tuinbezitter op weg te
helpen met meer groen in ons land is het
Handboek voor de watervriendelijke tuin
gemaakt. Aan de hand van 19 tips kunnen
tuincentra in gesprek met hun klanten om
samen de stappen te zetten naar een groenere tuin. Daarnaast informeert de website
klimaatklaar.nl welke verschillende maatregelen particulieren kunnen nemen en kunnen goede voorbeelden worden gedeeld om
anderen te inspireren.

Dit jaar wordt het een bijzondere editie. Organisator Riny Kooijman: ‘Dit jaar bestaat
Geinbeat 25 jaar en dit jubileum willen we
natuurlijk vieren! Hoe we dit precies gaan
doen, maken we later bekend. We zijn ontzettend blij dat PLUS van Loon ons dit jaar
zal ondersteunen, waardoor we er echt een
onvergetelijke editie van kunnen maken.’
De 25-ste editie van Geinbeat vindt dit jaar
plaats op zaterdag 13 juli aanstaande op De
Middengaarde in de wijk Galecop. De toegang is gratis en hoe de line-up is met de
artiesten? Dat leest u binnenkort op De Digitale Stad Nieuwegein.
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Paasweekend

Ook in Nieuwegein invallen
na aanslag bij De Telegraaf

Bij een gezamenlijke actie van het openbaar
ministerie en de politie zijn maandagochtend
twaalf aanhoudingen verricht, ook in Nieuwegein kwam de politie in actie.
De aangehouden personen – in de leeftijd
van 20 tot 27 jaar – worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het pand van
De Telegraaf op 26 juni 2018 en het stelen of
helen van (snelle) auto´s voor ernstige misdrijven.

____________________________________________________________________________________

Op Tweede paasdag (maandag 22 april) en
Koningsdag (27 april) is Reinigingsbedrijf
Midden Nederland (RMN) gesloten en vindt
er geen inzameling van huishoudelijk afval
plaats. Ook de recyclingstations zijn tijdens
deze feestdagen gesloten. De inhaaldagen
kunnen inwoners terugvinden in de gratis
RMN-app of via de website van RMN na het
intypen van postcode en huisnummer opzoeken.

____________________________________________________________________________________

Gewijzigde inzameldagen rondom
Pasen en Koningsdag

Zingen bij het Julianabankje
tijdens Koningsdag in Vreeswijk

‘Vreeswijk was niet koningsgezinder dan andere dorpen of steden. Overal is wel een Julianaweg, een Emmaweg of een WilhelmiDe aanhoudingen vonden plaats op verschilnastraat. In de Tweede Wereldoorlog mochtlende locaties in Amsterdam, Utrecht en Den
Haag door verschillende specialistische dien- en straten of gebouwen geen namen hebben
van levende leden van het Koninklijk Huis.
sten van de politie, waaronder de Dienst
De Emmaweg in Vreeswijk mocht wel, want
Speciale Interventie (DSI).
Emma was dood. De Wilhelminastraat werd
Bij de doorzoekingen van woningen, loodsen
de Vaartstraat. De Julianaweg werd de
en garageboxen in Zwanenburg, Houten,
Willem de Zwijgerstraat. Van de Prinses
Utrecht, Den Haag, Diemen, Lijnden, ZaanBeatrixsluis werden de letters afgehaald en
dam, Nieuwegein en Amstelveen namen
heette voor een aantal jaren Oostersluis. Na
rechercheurs van de politie Amsterdam en
de oorlog werd alles weer teruggedraaid’ zo
Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenschrijft Rina Copier in haar oproep via de
heid o.a. voertuigen, mogelijk gestolen autoOranjevereniging Vreeswijk om ludieke foto’s
onderdelen, kentekenplaten, benzine,
te maken op en bij het Julianabankje in
gestolen scooters, motoren, geld en
Vreeswijk tijdens Koningsdag.
gps-trackers in beslag.
De Oranjevereniging Vreeswijk daagt jong en
oud uit om tijdens Koningsdag een leuke,
Beperkingen
ludieke foto te maken op het Julianabankje
Het onderzoek naar de verdenkingen tegen
en het te plaatsen op de Instagram pagina
de verdachten is nog in volle gang. Alle ver@oranjeverenigingvreeswijk. Na Koningsdag
dachten zijn ingesloten en zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact zal een winnaar bekend gemaakt worden die
mogen hebben met hun advocaat. Meer aan- een leuke prijs zal ontvangen namens de
Oranjevereniging in Vreeswijk.
houdingen worden niet uitgesloten.
_________________________________________________________________________________________________________________

Op Goede Vrijdag zijn de recyclingstations
open volgens de gebruikelijke openingstijden. De medewerkers van RMN legen deze
dag de containers zoals vermeld op het (digitale) inzamelschema. Tweede Paasdag zijn
de recyclingstations dicht en leegt RMN geen
containers. De container die normaal gesproken op deze maandag wordt geleegd, wordt
nu op een andere dag geleegd.
Deze inhaal-dag kan zowel voor als na het
Paasweekend zijn en is te vinden in de RMN
app en op www.rmn.nl (na het intypen van
postcode en huisnummer). De container
moet op de inhaaldag vóór 07.30 uur aan de
weg staan.

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

April 2014
Vijf jaar geleden stelde wethouder Hans Adriani met een ruk
aan een touw de fontein op de
Markt in werking. Daarmee
'opende' hij de vernieuwde
Markt. Kennelijk moest oudwethouder Bert Lubbinge hem
nog even wijzen op de werking
van de fontein...
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Aanhoudingen

De Nieuwegeinse karikaturist–
cartoonist Jan Ibelings tekent al
sinds hij een pen kan vast
houden strips, cartoons en
karikaturen. Als live-karikaturist
treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en
evenementen onder de namen
karikaturist IBIS en Rembrandt
van Gein. Kijk op de website van
Jan als u meer over hem wilt
weten.
Voor De Digitale Stad
Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan
Ibelings iedere week een cartoon
over een actuele Nieuwegeinse
gebeurtenis of een karikatuur
van een BN-er (bekende
Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan
Ibelings maakt deze 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.
Ondernemer Christ van Loon
van PLUS van Loon op
winkelcentrum Nedereind en
Stichting Geinbeat brengen
graag mensen in Nieuwegein
bij elkaar, bij voorkeur onder
het genot van een hapje,
drankje en goede muziek.

Het schetsontwerp voor het vernieuwen van de buurt SchansenNoord is af. Daarom organiseert
de gemeente een inloopavond
voor bewoners op donderdag 11
april van 19.30 uur tot 21.00 uur
in La CaZa aan de Hoornseschans 101 in de wijk Fokkesteeg. Bewoners kunnen het
schetsontwerp van de openbare
ruimte dan bekijken en erop reageren.
In het schetsontwerp zijn meer
dan 500 ideeën, suggesties en
opmerkingen van bewoners verwerkt. De gemeente wil graag
weten wat bewoners ervan vinden. Die informatie is belangrijk
om het schetsontwerp uit te werken naar een voorlopig ontwerp.
Medewerkers van de gemeente

____________________________________________________

Vernieuwing openbare ruimte Schansen-Noord

Sportief dagboek

Hans van Echtelt schrijft iedere
week zijn ‘Sportief Dagboek’ op,
op De Digitale Stad Nieuwegein.
Hans is een geboren Vreeswijker
en houdt van voetballen, houdt
van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vindt u hem langs
de sportvelden in Nieuwegein:

zijn aanwezig om alle vragen van
bewoners te beantwoorden.
Betere Buurt Schansen-Noord
Bewoners weten het beste wat
er leeft en speelt in hun buurt.
Daarom werkt de gemeente
samen met hen aan verbeteringen in de wijk. Tijdens verschillende buurtbijeenkomsten heeft
de gemeente samen met bewo-

ners gekeken hoe de vernieuwing van Schansen-Noord eruit
moet komen te zien. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen en
aanpassingen op het gebied van
parkeren, verkeersveiligheid, bestrating, verlichting, groen en de
speelplekken. Dat betekent dat
bewoners ook in de toekomst
prettig in hun buurt kunnen wonen.

Het was een hectische middag
op Parkhout waar SV Geinoord
de strijd moest aanbinden tegen
koploper Sportlust. In Woerden
was destijds met 5-0 verloren zodat de perspectieven weinig bemoedigend waren. Toch maakte
de thuisclub er met een optimale
inzet een echte wedstrijd van,
pas in de allerlaatste minuut kon
spits Mark van der Weijden...
Naar het 'Sportief Dagboek'.
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De twee 25-jarige mannen achter de moord op Adjai Badloe uit
Nieuwegein zijn veroordeeld tot
gevangenisstraffen van 21 jaar
en 20 jaar. Het gaat om Denzel
D. uit Amstelveen en Reza J. uit
Amsterdam. D. krijgt 21 jaar en
J. 20 jaar.
De 43-jarige Adjai Badloe kwam
op 28 november 2017 om het leven. Toen hij bij zijn woning aan
de Apolloburg in de auto stapte
om naar zijn werk te gaan, werd
hij doorzeefd met kogels. Na een
wilde achtervolging arresteerde
de politie Denzel D. uit Amstelveen en Reza J. uit Amsterdam.
Volgens de rechters is er overtuigend en wettig bewijs dat het
tweetal Adjai Badloe heeft vermoord. Ze stelden vast dat er
sprake was van een concreet en
vooropgezet plan. In de tweede
vluchtauto zijn kledingstukken
gevonden waarop het DNA,
maar ook schotresten en scherfjes van de autoruit van het
slachtoffer. Samen met alle andere sporen en getuigenverklaringen vormt dit volgens de
rechtbank sterk bewijs.
De rechters geloven niks van het
alternatieve scenario waar Denzel D. mee kwam. Hij zou slechts
chauffeur zijn geweest en er een
derde man bij de aanslag betrokken zij geweest. Maar de rechtbank zegt dat daar geen enkel
bewijs voor gevonden is. Verder
wordt D. ook veroordeeld voor
drugsbezit en roekeloos rijden op
de vlucht. Vanwege dat laatste
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Het vonnis van de rechtbank
Gelderland valt iets lager uit dan
de eis van de officier van justitie.
Die eiste vorige maand gevangenisstraffen van 23 en 24 jaar cel
geëist tegen de mannen. De verdachten hebben twee weken de
tijd om hoger beroep aan te tekenen. Klik hier voor ons dossier
over deze zaak.

Wisselbeker Recreatief
Badminton Toernooi
weer terug in Nieuwegein
De wisselbeker van het grote
Recreatief Badminton Toernooi
is weer terug in Nieuwegeinse
handen! Zondag 7 april jl. was
Sport- en Evenementencomplex
Merwestein gastheer voor zo’n
120 recreatieve badmintonspelers, die naar Nieuwegein kwamen voor het 28e Recreatief
Badminton Toernooi, georganiseerd door de Nieuwegeinse
clubs BAD’87 en RBCN. Uit
Nieuwegein deden mee de badmintonverenigingen BC ’t Gein,
RBCN en BAD’87 zelfs met drie
teams.
In de heren-poule zette het team
van Almere-3 al vroeg haar ambitie neer om opnieuw te winnen,
gevolgd door Recreatiesport
Almelo. Ook hert eerste team
van BAD’87 uit Nieuwegein dat
de wisselbeker al eerder op haar
naam had gekregen, liet geen

shuttle onbenut om zo hoog mogelijk te eindigen en de wisselbeker in de herenpoule over te
nemen van Almere. In poule 4
kon het team van BC ’t Gein de
andere teams van BAD’87 voorblijven en als eerste eindigen.
Hoewel bij de gemengde teams
de uitslagen dichter bij elkaar lagen, was ook dit jaar SVMD uit
Doorn met twee teams sterker
dan het Driebergse Spirit, dat
maar net vóór Almere op de derde plaats terecht kwam. Ook in
poule 2 van de gemengde teams
bleek SVMD te sterk voor BC de
Riebeeck uit Hilversum en het
eerste team van Spirit.
Sportwethouder John van Engelen, die zijn waardering uitsprak
voor de vrijwilligers, deed de
prijsuitreiking. Voor het 29e
Recreatief Badminton Toernooi
op 5 april 2020 kunnen geïnteresseerden contact opnemen
met Alex Lisman (0306064778).

Palmpasenmiddag
in de Galecopperboog
Woensdag 17 april houden de
kinderen van groepen 1 en 2 van
de Lucas Galecop weer een
Palmpasenoptocht. Deze tocht,
die begint om 13.00 uur vanaf
het schoolplein aan de Aert de
Gelderhage 1 in Galecop, zal via
de Kempenaerpark door het
winkelcentrum langs de Jumbo
gaan en eindigen in de Galecopperboog.
Met de Palmpasenoptocht wordt
de feestelijke intocht van Jezus
in Jeruzalem herdacht. De kinderen willen op deze dag de ouderen in de wijk Galecop extra aandacht geven door een Palmpasenstok te overhandigen.
Vindt u het leuk en fijn om op het
eindpunt van de Palmpasenoptocht van de kinderen van
basisschool Lucas Galecop een
mooie door hunzelf versierde
Palmpasenstok met wat lekkers
te ontvangen? Kom dan woensdag 17 april naar de Galecopperboog. U kunt daar tevens genieten van een kop koffie of thee
met iets lekkers.
__________________________

Inschrijven
Avond4Daagse
Dit jaar vindt de 45ste Nieuwegeinse Avond4Daagse plaats
van 13 tot en met 16 mei. Er kan
gekozen worden uit 3 afstanden:
5, 10 en 15 kilometer.
Mocht u de eerste inschrijfavond
gemist hebben, op dinsdag 16
april van 19:30 tot 21:00 uur
heeft u nog een kans om u in te
schrijven. Inschrijven kan in
Sport- en Evenementencomplex
Merwestein.
Op deze avond kunt u ook gebruik maken van de combinatiekorting en u gelijk inschrijven
voor de Zwemvierdaagse.
De prijzen:
Voorinschrijven Avond4Daagse
5,50€ (16 april)
Combi deal Avond4Daagse en
Zwemvierdaagse 13,90€ (16
april)
U kunt dit jaar bij ons pinnen!

__________________________________
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feit krijgt de man uit Amstelveen
een rijontzegging van twee jaar.
J. voor verboden wapenbezit en
brandstichting.

___________________________________________

Flinke celstraffen
voor daders liquidatie
Adjai Badloe uit Nieuwegein

‘Wie is daar wijkagent in Nieuwegein?’
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 Hans de Groot, wijkagent in Nieuwegein.
Arend Bloemink: ‘Wanneer ik volgens afspraak op zaterdagmiddag
het Nieuwegeinse politiebureau binnenstap en de dames achter de
balie, op hun vraag wat ze voor me kunnen doen, laat weten dat ik
een afspraak heb met Hans de Groot, vragen zij zich af of Hans al
binnen is, ‘We hebben hem nog niet gezien…’. Een van de dames
gaat op zoek en jawel hoor, Hans is binnen. ‘Hij komt er aan’.’

bureau, opengaat dan staat hij daar. Een imponerende gestalte.
Geen wonder dat hij wijkagent is van onder meer het centrum van
Nieuwegein (door B&W omgedoopt tot City). Ik kan me indenken dat,
wanneer er ergens in City onenigheid is of er informatie moet worden
losgeweekt, Hans de boel binnen de kortst mogelijke keren voor elkaar heeft. Wát een goede zet om deze forse, brede, aimabele,
goedlachse maar wanneer het nodig is vermanende, strenge politieman tot wijkagent te benoemen.’
‘Op voorstel van Hans begeven we ons naar de Markt om daar, terwijl Hans honderduit praat, vragen van voorbijgangers beantwoordt
en de boel tegelijkertijd in de smiezen houdt, de foto’s te maken. ‘

Maak, middels de antwoorden die Hans de Groot op de vijf (altijd
dezelfde) vragen geeft nader kennis met hem, met zijn werk, met zijn
‘Wanneer dan de deur, die toegang biedt tot het binnenste van het
hobby’s en met hoe hij over Nieuwegein denkt.
_________________________________________________________________________________________________________________

Geslaagd Kleding Ruil Event in Fort Vreeswijk
Afgelopen zondag 7 april jl. organiseerde de stichting ‘De Ruilfabriek’ weer een groot Ruil Event.
‘Ondanks het mooie weer kwamen veel mensen naar Fort
Vreeswijk en was ook dit Event
weer een groot succes’ aldus initiatiefneemster Ilja Jansen. ‘Elke
deelnemer ging met één of
meerdere tassen met een grote
glimlach weer naar huis.’
Alle deelnemers hadden van te
voren de kleding ingeleverd en in

de middag was alles uitgestald
als één grote winkel. Waar je
mocht pakken wat je wilde waar
je genoeg punten voor had.
De Stijl Analist uit Nijmegen en
het Repair Café uit Nieuwegein
waren ook aanwezig om kleur en
stijl advies te geven. Het Repair
Café kon ter plaatse kleding kleiner of groter maken en herstelwerkzaamheden uitvoeren. Ook
waren er een aantal onderne-

mers aanwezig. De overgebleven kledingstukken zijn gebracht
naar de Kledingbank in Nieuwegein, zodat alle items een goede
plek hebben gekregen.
Wil je ook meedoen met het komende Ruil Event? In november
organiseert ‘De Ruilfabriek’ een
heus Sint Ruil Evenement voor
speelgoed. Ruil je eigen speelgoed tegen dat van een ander.
Meer hierover volgt.
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Nieuws van De Tweede Verdieping
Open Lab Lego world
Het Open Lab van zaterdag 13
april (14.00 - 16.00 uur) staat in
het teken van de beroemde
steentjes. Print een LEGO poppetje of steentje, doe mee met
de LEGO robotrace of maak je
eigen LEGO stop-motion filmpje!
Toegang tot het Open Lab is
gratis voor 6 tot 12-jarigen. Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. Open
Lab en de datum.

malige landschap. Sommige namen zijn nog altijd bekend en in
gebruik. Ook zijn er recente
voorbeelden. Onderzoek heeft
zo’n 500 namen opgeleverd in
oud-Nieuwegein. We gaan op
zoek naar de achtergrond bij
deze namen.
De toegang voor de lezing is
gratis. Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu o.v.v.
‘lunchpauzelezing’ plus datum.

PLUS-café Elkaar helpen
klussen
Wereldboekendag
Op 23 april (Wereldboekendag)
Het Nieuwegeinse lifestyle-café
voor senioren staat maandagpresenteren drie auteurs van
Schrijverskring De Zinspeling
middag 15 april in het teken van
(voorheen: Gyrinus natator) hun
klussen. Waar kun je heen wanWat is het verhaal achter de Oude Hollandse Waterlinie? Historicus
neer je hulp nodig hebt bij klusChris Will vertelde het aan een publiek van ruim 50 geïnteresseerden nieuwste werk. De Schrijverskring bestaat uit enkele prozasen in en rondom huis? We gaan tijdens de lunchpauzelezing op donderdag 4 april. De lezing maakte
schrijvers die geregeld bij elkaar
een ‘klusgroep’ samenstellen!
onderdeel uit van de rondreizende tentoonstelling De bieb onder waHelp elkaar met klussen, wissel
komen
om elkaars werk te beter die tot vorige week te zien was in de bibliotheek.
spreken
en daarmee hun ontdiensten uit, leer van elkaar en
Vanaf maandag 15 april geeft de bibliotheek expositieruimte aan
wikkeling als schrijver te stiword zelfstandiger.
fotoclub Fotogein, die dit jaar het 40-jarig jubileum viert.
muleren. De auteurs zijn
In het PLUS-café op maandag
Monique van Roosmalen, Dick
15 april van 14.30 - 16.00 uur
ontmoet u anderen die u kunnen
van Zijderveld en de mysterieuze
Lunchpauzelezing Veldnamen
het Vagevuur: al eeuwenlang
Paul.
helpen met klussen of die juist ú
Op donderdag 18 april van 12.15 geven mensen praktische, nutMeer info over de auteurs vind je
kunt helpen. Het wordt een extra
- 13.00 uur geeft Bart Jan
tige en logische namen aan
feestelijke bijeenkomst, want het
Damstra van de Historische
stukken grond. Deze namen zijn
op www.dickvanzijderveld.nl
PLUS-café bestaat 1 jaar! Dat
Kring Nieuwegein een lunchonder meer afgeleid van een
Aanvang 20:00 uur, toegang is
vieren wij met een hapje en een
pauzelezing over veldnamen in
kenmerk in het landschap en
gratis. Aanmelden: actie@dedrankje!
Nieuwegein. Batau, Klaverkamp,
zeggen dus iets over het toentweedeverdieping.nu.
_________________________________________________________________________________________________________________

'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: 'De meest bekende spin is
overal in Nederland de kruisspin,
want de griezel zit ongeveer op
ooghoogte in zijn kleverige web.
Later in het jaar is hij groot genoeg om nogal dreigend over te
komen, ook al draagt hij een
kruisje...
Maar er zijn tientallen andere
spinsoorten, en daarvan wordt
deze op planten vaak gezien: de
gewone krabspin.'

Spinnen maken webben, maar met verschillend doel. Er zijn ook
spinnen die hun talrijke kroost de eerste dagen bij elkaar
houden in een zelf gesponnen zak, dus zij hebben geen wielweb
nodig om een prooi te vangen, want die grijpen ze gewoon.
Zoals dit gewone krabspin(netje). Wel wat uitvergroot, ja...
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Op Basisschool De Schouw aan de Dintherseschans in de wijk Fokkesteeg is het woord
‘samen’ een belangrijke kernwaarde. Vanuit
dat idee hebben enkele ouders en leerkrachten het idee opgevat om een inzamelingsactie te houden voor de Voedselbank.
Vanaf donderdag 4 april jl. worden er allerlei
artikelen ingezameld die bestemd zijn voor
de Voedselbank. De organisatie heeft tevoren aangegeven waar zij op dit moment een
tekort en dus grote behoefte aan heb-ben.

staan. Donderdag 18 april aanstaande zullen ongeveer 400 leerlingen aan de slag
gaan om van lege, saaie dozen hele kleurige
en vrolijke Paasdozen te maken. Die Paasdozen worden vervolgens gevuld met alle
verzamelde artikelen en overhandigd aan de
Voedselbank. Op deze manier staan alle
kinderen, ouders en leerkrachten stil bij de
mensen die wel een extra steuntje kunnen
gebruiken tijdens de Paasdag.’

SV Geinoord zet trainer Loots op
non-actief

Edith van Helmondt, Event Coördinator op
de basisschool De Schouw: ‘In alle klassen
worden de ingezamelde artikelen bewaard
tot donderdag 18 april. Dan wordt op De
Schouw het Paasfeest gevierd, dat dit jaar
dus in het teken van de Voedselbank zal
__________________________________________________________________________

De 15-jarige jongen die verdacht wordt van 15 autobranden in Nieuwegein,
heeft een flinke straf tegen
zich horen eisen. Als het aan
het Openbaar Ministerie ligt
krijgt hij 100 uur taakstraf, 4
maanden jeugddetentie en
voorwaardelijke jeugd-tbs.
Daarnaast zou hij 73.000 euro schadevergoeding moeten betalen.
De zitting tegen de 15-jarige
verdachte werd gehouden
achter gesloten deuren, vanwege de minderjarigheid van
de Nieuwegeiner. De jongen
werd in december samen
met een 19-jarige vrouw opgepakt. Naast de reeks autobranden worden ze ook verdacht van het bekogelen met
stenen van een bus en een
woning.
Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein was
heel blij met de manier waar-
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op inwoners zich hebben opgesteld bij de reeks autobranden. Dankzij oplettende
getuigen kon de politie meteen in actie komen, zegt
Backhuijs.
De zaak tegen zijn inmiddels
20-jarige handlangster is
aangehouden tot 25 juni. Er
is extra onderzoek nodig om
te bepalen of de vrouw in
aanmerking komt voor een
GBM-maatregel. Zo’n gedragsbeïnvloedende maatregel is gericht op heropvoeding, met als doel verder afglijden van de jongere te
voorkomen.
Bij een aantal van de autobranden is nog een derde
verdachte betrokken. Dat is
een 15-jarige jongen uit De
Meern. Hij staat volgende
week vrijdag voor de rechter.
Hij wordt ook verdacht van
betrokkenheid bij het vernielen van de bus.

__________________________________________________________________________________________________

Fokkesteeg in
gesprek met de
gemeenteraad

Eis tegen stichter autobranden
Nieuwegein: taakstraf, jeugddetentie en
73.000 euro aan vergoeding

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘Samen voor de Voedselbank’

Op woensdag 17 april
vanaf 19.45 uur kunnen de
wijkbewoners van Fokkesteeg in gesprek gaan met
de raadsleden Nieuwegein.
De bijeenkomst wordt gehouden in La CaZa aan de
Hoornseschans. Het is een
vrije inloop.
De raadsleden willen de
wijkbewoners én de wijk
beter leren kennen. Het
wijknetwerk heeft daarom
een meeting georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan. Ben je net in
de wijk komen wonen of
woon je er al heel lang?
Kom dan langs. Ook als je
weg wilt uit de wijk dan horen de raadsleden graag
waarom. Laat de raadsleden weten wat er speelt in
de wijk, negatief of positief! Andere zaken horen
zij ook graag.

Aanmelden
Wil je langskomen stuur
dan een e-mail naar het
wijknetwerk: wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com.
Laat weten met hoeveel u
komt en meld even ‘In
gesprek met gemeenteraad.’

SV Geinoord heeft zaterdagmiddag na afloop van de thuiswedstrijd tegen koploper
Sportlust uit Woerden coach Charles Loots
op non-actief gezet. De Amsgterdamse oefenmeester had eerder al aangekondigd dat
hij aan het einde van dit seizoen bij de Nieuwegeinse eerste klasser zou vertrekken.

De club staat momenteel voorlaatste in haar
afdeling en kan zich vrijwel zeker alleen nog
via de nacompetitie voor degradatie behoeden. Charles Loots was ook werkzaam bij de
jeugdafdeling van SV Geinoord en beraadt
zich of hij deze werkzaamheden zal blijven
voortzetten. Zijn functie als hoofdcoach
wordt overgenomen door Rick Testa la Muta, eerder trainer van Elinkwijk.

Volgens voorzitter Hans van der Meijden is
dit besluit ‘in onderling goed overleg tot
stand gekomen’. Een formulering die vrijwel
altijd wordt gehanteerd maar veelal slechts
een formele betekenis heeft. Geinoord heeft
in de afgelopen tien jaar meerdere trainers
voortijdig uit hun functie ontheven. 'Maar we
hebben dit nu gedaan in een uiterste poging
het eerste klasseerschap alsnog te behouden,’ aldus de voorzitter van de club in een
nadere toelichting.
___________________________________

Lekker toeren met de
ScootMobielClub Nieuwegein

ScootMobielClub Nieuwegein trekt er iedere
laatste woensdagmiddag van de maand op
uit voor een mooie tocht in de omgeving.
Woensdag 24 april vindt de eerste tocht
plaats. Het vertrek is die dag om 13.00
uur vanaf La CaZa aan de Hoorneschans
101 in de wijk Fokkesteeg. Per rit wordt er
ongeveer twintig kilometer gereden. Voor de
veiligheid bij het oversteken en andere praktische zaken rijden er enkele vrijwilligers op
de fiets mee.
Onderweg is er een stop voor een drankje.
Dat is voor eigen rekening terwijl deelname
gratis is. Heeft u zin om aan een tocht deel
te nemen? Mail dan voor meer informatie
naar: nieuwegeinscootclub@gmail.com. Wilt
u liever telefonisch contact, dan kan dat via
Henk Boer: 0306061550 (bellen graag
tussen 18.00 uur en 21.30 uur).

Zilver voor studenten Horeca & Toerisme College bij Future Talents 2019
Maandag 8 april 2019 vond de 9e editie van
de vakwedstrijd Future Talents plaats in het
Miele Experience Centre in Vianen. Tijdens
deze jaarlijkse competitie toont hét culinaireen gastvrijheidstalent hun vakmanschap aan
de top van de gastronomie. Namens het
Horeca & Toerisme College Nieuwegein, onderdeel van ROC Midden Nederland, deden
studenten Kok niveau 3/4 Bart Stooker, Nils
Arla en Ryan Berendsen mee als witte
brigade. Hun 4-gangen diner werd uitgeserveerd door de zwarte brigade, bestaande uit
studenten Leidinggevende Bediening Nikki
van der Snel en Amit Singh (foto). Na een
lange dag kwam het verlossende woord van
de jury: Nikki en Amit mochten de zilveren
medaille in de categorie Zwarte Brigade mee
naar huis nemen. Een top prestatie!

Bekende jury
Zeventien teams, afkomstig van horeca-opleidingen uit heel Nederland, streden om de
titel Future Talent 2019. De koks bereidden
in teams van 3 personen een vier-gangen
menu voor tien personen. Het ging om een
zogenaamde ‘blackbox’ opdracht. Vooraf
wisten de studenten niet welke ingrediënten
ze moesten gebruiken. De gerechten werden
uitgeserveerd door de zwarte brigade: zeventien duo’s die verantwoordelijk waren
voor hun eigen tafel met gasten. Alles onder
toeziend oog van de jury met gerenommeerde namen zoals Jacob Jan Boerma, Erik van
Loo, Milo Berlijn en Cindy Borger.

Hoog niveau
Amit en Nikki zijn na het behalen van hun
tweede plek door het dolle heen. 'We hadden
dit gehoopt, maar nooit verwacht', zegt Nikki.
'Het niveau ligt hier zó hoog!' De twee studenten hadden zich goed voorbereid op de
wedstrijd. Ze stopten veel tijd in bijvoorbeeld
het oefenen van vaktechnieken en het zoeken van juiste wijn- en spijscombinaties. Ze
trainden als team samen op school, maar
kregen ook veel support van hun leerbedrijven. Nikki werkt bij Restaurant Bentinck in
Amerongen en Amit bij Grand Hotel Karel V
Utrecht. 'Wij vullen elkaar heel goed aan',
vertelt Nikki verder. 'We hebben allebei veel
passie voor het vak gastheer/gastvrouw.
Maar Amit is wat klassieker geschoold en ik

iets moderner. Beide talenten konden we gebruiken tijdens de wedstrijd'.

Veel geleerd
De witte brigade van het Horeca & Toerisme
College viel helaas niet in de prijzen, maar
kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd. Student Bart: 'De concurrentie hier is
moordend. Maar we hebben ontzettend veel
geleerd en zijn blij met de gerechten en
smaken die we hebben neergezet.' Eén van
de juryleden vertrouwde het team toe dat ze
dicht bij een podiumplek zaten. Met hun
dessert zat het jonge team zelfs in de top 3.
'Volgend jaar gaan we voor de winst', aldus
Bart.

__________________________

ReumaNederland
haalt € 13.469,83 op
in Nieuwegein
ReumaNederland bedankt alle
collectanten, comitéleden en inwoners van Nieuwegein voor hun
grote inzet en bijdrage aan de
landelijke collecteweek. Tijdens
de collecte van 18 tot en met 23
maart 2019 hebben zij met elkaar in totaal € 13.469,83 opgehaald.
Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd
die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen
realiseren. Dit helpt het leven
van 2 miljoen Nederlanders te
verbeteren.
Reuma is een verzamelnaam
voor ruim 100 aandoeningen aan
gewrichten, spieren en pezen.
Wist u dat 1 op 9 Nederlanders
kampt met een vorm van reuma.

Steeds meer WhatsApp-buurtpreventiegroepen
Steeds meer bewoners maken
gebruiken van een WhatsAppbuurtpreventiegroep op hun mobieltje. Woensdag 3 april jl. hield
de politie in Nieuwegein een bijeenkomst in de raadszaal van
Nieuwegein om bewoners voor
te lichten over het nut van dit
soort burgerinitiatieven. Zo’n
burgerinitiatief is een moderne
vorm van buurtpreventie. Het
doel van zo’n WhatsApp-buurtpreventiegroep met de buurt is
het zorgen voor meer ogen en
oren in de buurt.
De Digitale Stad Nieuwegein
heeft een grote groep opgezet
voor de hele stad Nieuwegein.
Onze videograaf Bart van Rooijen ging ook even kijken en
maakte een verslag van de
avond, die goed werd bezocht
door gebruikers van zo een
groep.

nen de groep de melding en is
daarmee op de hoogte van de
verdachte situatie. Ondertussen
kan de politie tot eventuele actie
overgaan.

Een WhatsApp-buurtpreventiegroep biedt de mogelijkheid om
verdachte omstandigheden, in
de eigen woonomgeving, met
elkaar te delen via berichtjes.
Wettelijke toezichthouders, zoals
politie, kunnen nu eenmaal niet
overal tegelijk zijn. Als iemand
binnen de groep een verdachte
situatie of persoon signaleert,
belt hij eerst 112 en stuurt daarna een bericht in de WhatsAppgroep. Zo ontvangt iedereen bin-

‘Er zijn steeds meer WhatsAppbuurtpreventiegroepen, ook in
onze gemeente. Wij zijn positief
over dit fenomeen, maar nemen
niet zelf het initiatief tot het opzetten ervan in buurten. Buurten
die een groep willen oprichten,
kunnen uitleg en informatie krijgen van de wijkagent (wat wel/
niet doen, hoe de groep beheren
etc)’ aldus de politie.
Wilt u meer weten over de grote
WhatsApp-buurtpreventiegroep
in Nieuwegein? Kijk dan hier. U
kunt zich opgeven via het aangegeven telefoonnummer met
adres en huisnummer. Inmiddels
hebben ruim 6000 inwoners zich
in Nieuwegein aangemeld.
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‘Geen windmolens maar woningen en zonne-energie in de polder’
De gemeente Utrecht heeft in
haar ‘Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop‘
van 3 april 2019 informatie gegeven over het conceptvoorstel van
het college B&W betreffende de
invulling van het Energielandschap in de polders Rijnenburg
en Reijerscop. Sinds 2016 wordt
er gepraat met de bewoners en
omwonenden, grondeigenaren,
initiatiefnemers en andere betrokkenen over het energielandschap. Dit loopt niet al te soepel.
De politiek, bewoners van omliggende gemeenten en de belangenvereniging Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR)
zijn geschrokken van het megalomane plan om de hele polder
vol te bouwen met windmolens
(11 van maar liefst 225 meter
hoog) en het grootste zonnepark
van Nederland.
Als het aan Utrecht ligt krijgen
ontwikkelaars de ruimte voor
maximaal elf windmolens en
227,5 hectare zonnevelden. De
komende maand bespreekt de
gemeente Utrecht de visie met
bewoners, de provincie Utrecht
en de buurgemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en
Woerden. Maar nu lijken de
messen al geslepen te worden
en is er grote weerstand tegen
dit plan.

2017 waarin de opdracht werd
gegeven om een scenario uit te
werken en uiteindelijk aan de
raad voor te leggen met alleen
zonne-energie naast andere scenario’s met een combinatie van
zonne- en windenergie. Het nieuwe voorstel voldoet ook niet aan
de oorspronkelijk opdracht uit het
Raadsbesluit van 6 juli 2017 om
een integraal plan voor Rijnenburg te ontwikkelen waarin tevens wordt gekeken naar de toekomstige woningbouw en de geplande groen- en recreatiefunctie
van het gebied. Wij verwijzen
naar ons alternatieve plan ‘De
Toekomst van Rijnenburg’, waarin wij pleiten voor een integrale
planontwikkeling van woningbouw, groen en recreatie en
groene energie.’

De regio kent een groot woning
probleem. De grondeigenaren
van polder Rijnenburg, zij hebben ruim 70% van de grond in
handen, staan open voor groene
energie in hun polder, op voorwaarde dat er dan ook huizen
gebouwd mogen worden. Volgens de eigenaren passen er
20.000 tot 25.000 woningen in
het gebied. In het plan van het
college wordt de optie open gehouden om het gebied pas na
2030 als bouwlocatie aan te wijzen. Dat willen de grondeigenaren niet en zij zullen zich verzetten. De geplande woningbouw
die vanaf 2030 mogelijk moet
zijn wordt nu naast de megagrote windturbines gepland.

van de dag’ ingediend. Utrecht is
de snelst groeiende regio en
stad van Nederland. De ruimte in
de regio is schaars. Ton de Mol
van de VSP in de motie: ‘Er zullen in deze regio echt keuzes gemaakt moeten worden. Het
Koersdocument van de Provinciale Staten van Utrecht, wat
vast is gesteld op 10 december
2018, op basis van de Promosprognose 2017, stelt dat er ruimte moet worden gezocht voor
57.000 tot 76.000 extra woningen tot 2014(!) bovenop hetgeen
reeds geprogrammeerd is. Op
basis van dit Koersdocument
moet het aantal woningen in de
Provincie Utrecht tot 2040 met
124.000 tot 142.000 woningen
groeien. De polder kan voor een
groot deel in deze behoefte voorzien. Uitstel van de geplande woningbouw in de polder Rijnenburg en Reijerscop zal de leefbaarheid in omliggende gemeenten, zoals Nieuwegein, verder
onder druk zetten.’
Met deze motie, die donderdag
25 april aanstaande ingediend
zal worden door de VSP in
Nieuwegein, wil de Verenigde
Senio-ren Partij, dat het college
in Nieuwegein, de provincie
houdt aan het Koersdocument
(woningbouw) en dat woningbouw in de polder Rijnenburg en
Reijerscop versneld wordt uitgevoerd en dat de gemeente
Nieuwegein Utrecht opdraagt
geen windmolens te plaatsen in
de polder Rijnenburg en Reijerscop. Klik hier voor de motie.

BVRR: ‘Wij hebben kennis genomen van het voorstel. Met dit
voorstel lijkt men voorbij te gaan
De VSP in Nieuwegein heeft al
aan de oorspronkelijke opdracht
van het Raadsbesluit van 6 juli
een ‘Motie vreemd aan de orde
_________________________________________________________________________________________________________________
De Mol van de VSP:

van 44 Mega Watt doen ze er namelijk nog
een schepje bovenop (12,5 Mega Watt) om
in haar eigen behoefte en ambitie (klimaat
neutraal 2030) te voorzien.

‘Hoe betrouwbaar is de gemeente
Utrecht in zijn besluitvorming over
de realisatie van dit windpark’
In het Algemeen Dagblad van 4 april jongsleden werd de wethouder Lotte van Hooijdonk
van het college van B&W van Utrecht geciteerd m.b.t. het plaatsen van elf windturbines
in de Polder Rijnenburg en Reijerscop met
een totaal opgewekt vermogen van 44 Mega
Watt per jaar. Volgens haar 'Een alles of
niets scenario'! In de provincie Utrecht is momenteel 34 Mega Watt aan windenergie gerealiseerd via windturbines vanaf 60 meter
ashoogte. De Ronde Venen (3 MW), Houten
(6 MW), Lopik (6 MW), Nieuwegein (10 MW)
en Vianen (9 MW), tezamen 34 Mega Watt.

Tijd dringt echter!

Met het opwekken van 44 Mega Watt dient
de gemeente Utrecht verschillende belangen. Invulling van de landelijke (6000 Mega
Watt) – en provinciale doelstelling (65,5 Mega Watt) en eigen belang. Met de opwekking

De doelstelling uit het Energieakkoord eist
van de Provincie Utrecht uiterlijk 2020 65,5
Mega Watt te realiseren, deze wordt niet
gehaald. Het restant van 31,5 Mega Watt
van de energieopgave zal dan verdubbeld
worden (kamerbrief 10 juli 2018 EZK 'Monitor
wind op land 2017')! Noodzaak van de versnellingsagenda m.b.t. deze energietransitie
in de polder Rijnenburg en Reijerscop wordt
hiermee duidelijk maar is een ongewenste
ontwikkeling.
Verder lezen.

Op zondag 7 april was de vierde
wedstrijd van de landelijke zeskamp voor schoonspringen.
Zwemvereniging Aquarijn uit
Nieuwegein was met een volledige ploeg van maar liefst acht
springers afgereisd naar Breda.

In de E-groep (9 jaar en jonger)
maakte de 7-jarige Minte Bos
haar debuut bij de 6-kamp. Dat
deed ze prima met een derde
plaats. Joy Daalhuizen sprong
een stabiel wedstrijd en behaalde het goud.
In de D-groep (10/11-jarigen)
was er een vierde plaats voor
Jinte. Roos de Boer wist met een
prachtige laatste sprong 6,5 punten van de jury te krijgen en dat
leverde een gouden medaille op.
In de C-groep (12/13-jarigen)
sprong Lorine van Leeuwen naar
een nieuw puntenrecord en het
C-diploma. Dat was goed voor
de bronzen medaille.
In de B+-groep (14 jaar en ouder
was er een vijfde plaats voor Sen
Schoondermark. Voor Metin
Ardic was er een bronzen medaille.
In de vijfde serie werden acht
sprongen gemaakt door de gevorderde springers. Richello
Salm sprong een mooie wedstrijd en behaalde een PR. Dat
leverde hem een bronzen medaille op.
Het club-klasssement laat zien
dat Aquarijn als dagwinnaar met
maar liefst 44 punten de koppositie vandaag verstevigd. heeft
Na vier wedstrijden staat Aquarijn uit Nieuwegein op de eerste
plek met 168 punten. SBC Breda
staat tweede met 109 punten en
de derde plaatst is voor PSV
Eindhoven met 99 punten. In mei
is de volgende wedstrijd voor de
6-kamp. Deze zal plaatsvinden
bij PSV in Eindhoven.

___________________________________________________________________________________________

Schoonspringers
Aquarijn verstevigen
koppositie in zeskamp

Heb je last van ongedierte rondom je huis? Dit
is natuurlijk heel vervelend, maar er zijn altijd
verschillende mogelijkheden om hier wat aan te
doen. Maar wat valt er allemaal onder ongedierte? Zo kan je denken aan bed wantsen, wespen,
muizen, steenmarters, schimmels, ratten, kakkerlakken en zo nog veel meer. Bij dit soort ongedierte is het raadzaam om hulp in te schakelen,
omdat ongedierte bestrijding heel zorgvuldig gedaan moet worden, dus je moet precies weten wat
wel en wat niet kan.
Ongediertebestrijden.com is een specialist die je
hier goed bij kan helpen.

Last van een wespennest
Zit er een wespennest bij jouw huis? Dan moet natuurlijk zo snel mogelijk verwijderd worden. Wespen zijn agressieve beesten en kunnen je aanvallen en prikken op nare plekken. Een wespennest
kan ontstaan op verschillende plekken, zoals in
huis, in de schuur, in de spouwmuur of zelfs in de
grond. Daarbij kunnen ze natuurlijk ook gewoon in
je tuin in een boom zitten. De wespennesten ontstaan in de lente en in de zomer zijn ze uitgegroeid

Last van ongedierte in Nieuwegein?

en komen de wespen er uit. Dit zijn er inmiddels
heel veel. Zodra je dit wespennest hebt ontdekt, is
het van groot belang dat het meteen wordt aangepakt.

Kan je dit zelf doen?
Het wordt afgeraden om zelf een wespennest te
verwijderen. De wespen zullen zich namelijk bedreigd voelen en dan worden ze agressief. Het
laatste wat je wil is gestoken worden door een
wesp. Wanneer je een wespennest in een spouwmuur hebt zitten wordt het ook erg lastig om dit zelf
weg te halen. Vraag daarom hulp aan de specialisten en zij lossen dit gewoon voor je op. De specia-

listen weten precies hoe ze dit moeten aanpakken
en hebben daarbij ook speciale kleding die ze hierbij kunnen dragen, zodat de wespen niet prikken.
Overige tips
Schakel dus zo spoedig mogelijk een specialist in,
zij zullen het wespennest verwijderen. Ga je toch
zelf aan de slag? Maak dan nooit de uitgang van
het wespennest dicht. Dit is namelijk niet de oplossing. De wespen zullen alleen maar agressief worden en achter je aan gaan als ze vrij zijn, want ze
komen er sowieso op een andere manier uit. Verwijder ook nooit een wespennest dat nog actief is,
maar bestrijd het eerst met speciale spray.

Paasroute 2019
‘In de wereld zijn veel ontwikkelingen die ons niet vrolijk maken.
De machteloosheid om oplossingen te realiseren grijpt ons
allen aan. Leiders lijken in toe=nemende mate hun eigen belang voorop te zetten’ aldus
Marco Zwarts van de organisatie
van de Paasroute in Nieuwegein.
‘Het maakt ons onzeker. Want
wat is nu nog hoop gevend. En
weer wordt het Pasen. Een vaste jaarlijkse gebeurtenis om in
herinnering te houden dat er wel
reden is voor hoop. Eens is er
een overwinning behaald die de
toekomst definitief veranderde.
De sporen van die overwinning
zijn zichtbaar, daar waar men-

sen uit geloof zichzelf wegcijferen en omzien naar de ander.
Zoals toen, aan het begin van
onze jaartelling, Jezus Christus
zich opofferde, een offer uit liefde, zo gaan zijn volgelingen dienend de wereld in. En verspreiden zo hoop en liefde.’

Op zaterdag 20 april wordt weer
de Paasroute georganiseerd in
en rond winkelcentrum Cityplaza. Vanaf 11.00 uur zijn de
schilderingen te bekijken en kan
ieder zich laten bemoedigen.
‘Er is gewonnen; er is hoop!’
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De snelfietsroutes Utrecht-Woerden en Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein zijn weer een stap dichter bij de uitvoering. Met het ondertekenen van twee intentieverklaringen op 8 april hebben de wethouders
Lot van Hooijdonk (Utrecht), Arjan Noorthoek (Woerden), Ellie
Eggengoor (Nieuwegein), Peter Bekker (IJsselstein) en gedeputeerde Dennis Straat bekrachtigd dat ze samen vaart zetten achter de
realisatie van de routes.

Schildpadden op straat
in Fokkesteeg
Binnenkort is het mogelijk dat inwoners uit Nieuwegein in de wijk
Fokkesteeg schildpadden kunnen tegenkomen. In de Schansen Noord zullen op diverse
straten schilderingen worden
aangebracht om ervoor te zorgen dat het verkeer in deze buurt
langzamer gaat rijden. Elders is
al bewezen dat het werkt en dat
mensen hun snelheid minderen.
Wijknetwerk Fokkesteeg: ‘Met
deze straatschilderingen willen
wij kijken of het ook werkt in
onze wijk.’
De eerste schildpadden komen
op de Alblasserschans, Nijkerkerschans, Deventerschans,
Havelterschans en de Ruinerschans. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijk afbreekbare
verf die na enige tijd van het
wegdek verdwijnt.
Het wijknetwerk staat open voor
suggesties om ook elders in de
wijk deze straatschilderingen aan
te brengen. Vindt u dat bij u het
verkeer te hard rijdt of dat er een
gevaarlijke situatie is? Neem dan
contact op met Suzan Aardewijn,
coordinator Betere Buurten. Zij is
bereikbaar via schansennoord@nieuwegein.nl of telefonisch:
0615259022.

De intentieverklaringen gaan vooraf aan de uitvoeringsovereenkomsten die eind van dit jaar voor beide routes gepland staan. In de uitvoeringsovereenkomsten wordt het exacte tracé en de vormgeving
van de routes vastgelegd. Een aannemer kan dan aan de slag om
de diverse aanpassingen, omleggingen en uitbreidingen op de
routes uit te voeren.
De komende maanden staan onderzoeken op de rol voor beide
snel-fietsroutes. Die onderzoeken richten zich op ecologie, het exacte tracé, het ontwerp, grondeigendom, financiering, planologische
eisen, realisatie en beheer. Daarbij worden ook belanghebbenden
en aanwonenden uitgenodigd om hun inbreng te leveren tijdens
een inloop-avond of een ontwerpatelier. Zij worden daarvoor door
de gemeenten uitgenodigd. Als alles volgens planning loopt, kan
eind 2019 voor beide routes een uitvoeringsovereenkomst worden
ondertekend door provincie en gemeenten en kan een start worden
gemaakt met de realisatie.
De snelfietsroutes Utrecht-Woerden en Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein maken deel uit van zeven prioritaire snelfietsroutes in de provincie Utrecht waarmee de betrokken gemeenten en de provincie
aan de slag gaan. De andere routes zijn Utrecht-Veenendaal,
Amersfoort-Bunschoten/Spakenberg, Amersfoort-Hilversum en
Amersfoort-Veenendaal. Voor de route Amersfoort-Utrecht werd de
aftrap gegeven op 13 maart.
Op de zeven prioritaire snelfietsroutes, die de provincie Utrecht wil
realiseren, krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen
zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. Fietspaden en -stroken worden verbreed en in asfalt of beton uitgevoerd. Zo kunnen
fetsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen,
woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen. Dat draagt bij
aan een be-reikbare, gezonde en aantrekkelijke provincie.

Als de routes zijn gerealiseerd start Goedopweg een campagne die
fietsers stimuleert hier gebruik van te maken, zodat de aantrekkelijkheid, gezondheid en bereikbaarheid van de provincie wordt vergroot.

Pouw Banden Nieuwegein heeft de deuren geopend!
Pouw Banden heeft de deuren van een tweede vestiging geopend. Deze nieuwe vestiging is gelegen
op bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein.
Pouw Banden: 'Met deze tweede vestiging kunnen we onze klantenkring nog beter bedienen en het
onderstreept ook onze duurzame en innovatieve koers richting de toekomst. We openen een duurzaam bedrijfspand op een locatie met vele mogelijkheden en een fantastische bereikbaarheid.'
De bouwwerkzaamheden zijn zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Uitgangspunt voor de bouw
van deze nieuwe vestiging is duurzaamheid. Het pand is zo CO2 neutraal mogelijk gebouwd, onder
andere door de inzet van groen beton. De vestiging heeft geen gasaansluiting maar wel 300 zonnepanelen die de energie leveren. Het nieuwe pand heeft een frisse en open uitstraling en is uitgerust
met de modernste apparatuur.
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De Beugelaer van april
2019 staat weer klaar

______________________________________________________________________________________________________________
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Vaart achter snelfietsroutes Utrecht-Woerden
en Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein

Deze week is het tweede nummer van de wijkkrant voor Vreeswijk uitgekomen, en zoals altijd is
deze ook te downloaden via De
Digitale Stad Nieuwegein. In de
wijkkrant blikken de samenstellers terug en kijken wat er dit jaar
allemaal weer te gebeuren staat.

‘Op 27 april staat ons ongetwijfeld weer een mooie Koningsdag
te wachten. Op veel plaatsen in
Nieuwegein worden activiteiten
voor iedereen georganiseerd.
Veel vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen, op Koningsdag zelf, maar ook tijdens de
voorbereiding. Op deze plaats
wil ik deze enthousiaste inwoners daarvoor van harte dank
zeggen’ aldus burgemeester
Frans Backhuijs in zijn voorwoord in de wijkkrant. Deze staat
namelijk boordevol met nieuwtjes
omtrent Koningsdag in Vreeswijk.
‘De bekende kleedjesmarkten in
Batau en Vreeswijk worden op
Koningsdag al vroeg gevuld met
mensen die van alles in de aanbieding hebben. In een gemoedelijke sfeer slenteren de bezoekers, die kopers willen worden, langs alle waren. Rondom
de kleedjesmarkten worden tal
van andere activiteiten en optredens georganiseerd. Zo is er
voor ieder wat wils en kan iedere
bezoeker er een mooie dag van
maken.’

Vreeswijk barst traditioneel van
de activiteiten. Het begint al de
avond van te voren met de Koningsnacht. Er zal veel gezelligheid zijn die avond, maar zeker
ook op Koningsdag zelf. Naast
kleine vernieuwingen op Koningsdag, zijn het toch de traditionele activiteiten, zoals bijvoorbeeld de kleedjesmarkt, die ieder
jaar de trekker zijn van talrijke
bezoekers. Mensen uit Vreeswijk, Nieuwegein en van verder,
die genieten en er samen een
mooie dag van maken.
Klik hier om de Beugelaer van
deze maand te downloaden.
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