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‘Een verantwoorde uitgave…’
College maakt Nieuwegein klaar

voor de toekomst

TeamNL-fietsen op Sportpark
Galecop helpen bij parkeerprobleem

van Papendorp
College wil regionaal samenwerken

aan duurzame energie
De complete line-up van Geinbeat
College wil huiseigenaren goedkoop
geld lenen voor energiebesparing

Onlangs werden de eerste
\vijf fietsen ter beschikking
gesteld door NOC*NSF.
De eerste zogenaamde
Gazelle TeamNL-fietsen
hebben eerder dienst ge-
daan bij de Olympische
Spelen van Sochi 2014,
daartoe beschikbaar ge-
steld door de fabrikant.
De overdracht vond plaats
bij de Penitentiaire Inrich-
ting Nieuwegein, en niet
voor niets want de fietsen
worden in onderhoud ge-
nomen door gedetineerden
in de gevangenis.
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'Koken met PEN'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten.
Deze week laat onze ‘kookgek’
Eric Dekker zien, voor de rubriek
‘Koken met PEN’, dat lekker eten
maken simpel kan zijn. Vandaag
maakte hij: ‘Soep’ gezond en
lekker! Hier het recept.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze ru-
briek.

Deze week de Klarinetlaan in de
wijk Hoog Zandveld.
__________________________

Laatste
Sportief Dagboek
van het seizoen

Alzheimer Café
Nieuwegein met
documentaire ‘Papa’

Op donderdag 27 juni houdt
Alzheimer Nederland afdeling
Lekstroom, ZorgSpectrum, Vitras
en Movactor weer een Alzheimer
Café in Nieuwegein. Deze vindt
plaats in het gebouw van
ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
aan de Lekboulevard 10 in
Nieuwegein Zuid en duurt van
19.00 tot 21.00 uur.

Tijdens het Alzheimer Café komt
een ervaringsdeskundige aan
het woord. Je naaste krijgt de-
mentie: wat nu? Tijdens deze bij-
eenkomst van het Alzheimer
Café Nieuwegein wordt de korte
documentaire ‘Papa’ vertoond.
Deze documentaire geeft een in-
dringend beeld van wat het voor
de kinderen en de partner bete-
kent als de vader dementie krijgt.
De partner Margreet Mantel zal
zelf toelichting geven en vragen
beantwoorden. De film en het
verhaal is herkenbaar voor ieder-
een die met dementie geconfron-
teerd wordt.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om
19.30 uur met het tonen van de
documentaire en een toelichting.
Na de pauze is er gelegenheid
voor het stellen van vragen. Ook
kunnen er dan eigen ervaringen
worden besproken. Het
Alzheimer Café eindigt om 21.00
uur. Daarna is er nog gelegen-
heid om een drankje te nemen
en even na te praten. De toe-
gang is gratis en aanmelding niet
nodig.

Inlichtingen: Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen
met Maartje Hoens 0610104432
(ZorgSpectrum) of Annette
Stock, 0610459638 (Vitras).

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

__________________________
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Opening voetbalkooi
De Vleugel door
Sport ID Nieuwegein
Woensdag 19 juni leren leerling-
en van Montessorischool De
Vleugel de nieuwste voetbal-
trucs. Sport ID verzorgt die dag
een voetbalclinic ter ere van de
opening van het voetbalveld
naast de school aan het Mozart-
plantsoen. Ook kinderen uit de
buurt zijn van harte welkom om
mee te komen doen. Het voet-
balveld wordt om 14.00 uur
feestelijk geopend.

Na de opening gaan de kinderen
in en rond het veld aan de slag
met de bal. Hoe maak je nu een
geslaagde panna? Is het hoog-
houden van de bal moeilijk?
Sport ID zet hiervoor een aantal
leuke voetbalspellen uit. Samen

met de ouders wordt bekeken
welke kinderen de mooiste
‘moves’ maken.

De voetbalkooi is een initiatief
van de leerlingenraad van De
Vleugel. 'Twee jaar hebben onze
leerlingen zich hard gemaakt
voor een goede plek om te kun-
nen voetballen. Er is geld inge-
zameld via o.a. een oogstfeest
en sponsorloop. Samen met de
gemeente is er uiteindelijk een
plan gekomen én uitgevoerd.
Daar zijn we supertrots op' aldus
Doreen Rambags, directeur van
De Vleugel.

Kinderen uit buurt kunnen ook
gebruikmaken van het voet-
balveld. Iedereen is welkom om
de opening mee te vieren.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Als gevolg van een computer-
storing is bij het artikel over
de Moeraspendelvlieg in de
rubriek 'Wat vliegt of leeft daar
in Nieuwegein' (in de vorige
editie) een verkeerde foto
geplaatst.
Hierboven de juiste foto.

Zomerse boekensale in
de bibliotheek

Lekker lang lezen tijdens zomer-
avonden in de vakantie? En nog
op zoek naar prachtige boeken?
Sla je slag voor € 1,50 per titel
bij de boekensale van biblio-
theek De tweede verdieping aan
het Stadsplein 1c.

De halfjaarlijkse verkoop van af-
geschreven romans, informatie-
ve boeken, kinderboeken en tijd-
schriften start op 28 juni om
18.00 uur voor leden. Vanaf za-
terdag 29 juni staat de verkoop
open voor iedereen. In verband
met de herinrichting van de
jeugdafdeling, zitten er dit jaar
veel jeugdboeken bij, en reisgid-
sen. Handig voor op vakantie!

________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________
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Jantine met de Pet

‘Een verantwoorde
uitgave…’
De bushaltes in Galecop houden de gemoe-
deren wel bezig. Niet alleen leidt het plan om
twee haltes te laten vervallen tot onrust, er
zijn ook vragen over de haltes die nu gere-
noveerd worden.
'Het is pas 5 jaar geleden dat de haltes zijn
aangepast omdat ze niet geschikt waren
voor gehandicapte reizigers en nu worden ze
alweer opgeknapt. Dat kost een godsvermo-
gen en wie bepaalt dit eigenlijk' aldus een
verbaasde en kostenbewuste inwoner.

Terechte vragen, want waarom zou je voor
bijna € 60.000 twee haltes renoveren die mo-
gelijk het einde van het jaar niet halen. En
vervolgens desgevraagd ook nog aangeven
dat de kosten van de renovatie verantwoord
zijn. Ervan uitgaande dat het werk aan de
haltes eind juni gereed is dan kosten die
haltes zo’n € 10.000 per maand. Maar het is
namelijk verantwoord, aldus de gemeente,
omdat het niet zeker is of het plan van U-OV
ook daadwerkelijk doorgaat. Lariekoek, men
had vooraf moeten afstemmen met U-OV en
de provincie of er wellicht plannen zijn met
het OV in Nieuwegein. Eén simpel telefoontje
en men had waarschijnlijk een andere afwe-
ging gemaakt.

Mochten de haltes inderdaad verdwijnen dan
lijkt dit me een dure les. Maar ook als de pro-
testen vanuit de wijk effect hebben en de hal-
tes blijven bestaan dan zou dit een goede les
moeten zijn.
Namelijk dat je altijd eerst even de grote
stakeholders naar hun plannen vraagt. Eén
belletje met een collega en je kan maar zo
een berg geld besparen, geld van en voor de
inwoners van Nieuwegein.

Met vriendelijke groet,
Jantine met de Pet

Uw bijdrage
Heeft u ook een pet op of meerdere petten of
helemaal geen pet op, maar zit u wel iets
dwars of wilt u uw ongenoegen óf genoegen
delen met onze lezers? Dat kan! Stuur uw
verhaal naar onze redactie en Jan of Jantine
gaat ermee aan de slag. Wij spreken alge-
hele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor.
Gegarandeerd!

Sandra Huibers heeft donderdag 6 juni jl.
een Koninklijke Onderscheiding ontvangen
uit handen van burgemeester Frans
Backhuijs. Zij ontving deze onderscheiding
omdat zij 21 jaar vrij-williger is geweest bij de
brandweer. De onderscheiding werd uitge-
reikt tijdens haar laatste oefenavond.

Even rond 21.10 uur donderdagavond was er
een buitenbrandje bij Brandweerpost Zuid in
Vreeswijk. Naast de kazerne stond ‘een op-
slagcontainer in de brand.’ Nadat de brand-
weer was uitgerukt met het kortste ritje ooit,
kon de brand snel geblust worden. Collega’s
vanuit Nieuwegein noord kwamen even later
ter plaatsen om hun hulp aan te bieden. Los
van wat waterschade aan het pand was er
verder weinig schade. Dit was natuurlijk alle-
maal vooraf bekokstoofd.

Sandra kwam op 1 september 1997 als vrij-
williger bij de gemeentebrandweer Nieuwe-
gein.

Zij volgde bij de brandweer de opleidingen
van brandwacht, brandwacht 1e klas, hoofd-
brandwacht, brandweerchauffeur/voertuigbe-
diener en schipper.

Sinds 13 juli 2009 heeft Sandra de functie
van brandweerchauffeur/voertuigbediener bij
de brandweer van Nieuwegein. Haar taak is
om de gehele ploeg op een veilige wijze op
locatie te brengen. Sandra is de enige vrou-
welijke medewerker die meer dan 20 jaar
werkzaam is bij de brandweerpost Nieuwe-
gein zuid.

Willem Teeuw, postcommandant: 'Sandra is
een betrokken maar kritisch persoon en be-
hulpzaam richting haar collega’s. Daarnaast
is zij een sociaal mens en weet zij precies of
er zaken spelen als ziekte, geboorte, zieken-
huisopname, etc. Dan regelt Sandra het
kaartje, bloemetje of bezoekje.'

Na jaren van schrijven, vormgeven en zelf
publiceren, maakt Heleen van den Hoven uit
Nieuwegein deze zomer haar officiële thriller-
debuut Het CARPA Complot bij uitgeverij De
Crime Compagnie. Het boek gaat over een
complot om de waterkeringen in Nederland
te saboteren, en over de mensen die dat
willen voorkomen. Doordat Heleen graag
grondig research doet, ze las tientallen open-
bare rapporten en bezocht veel waterwerken,
komt het boek dicht bij de realiteit. Dat dacht
ook Rijkswaterstaat, die daarom de eerder
geplande boekpresentatie afgelaste, waar-
door Heleen uit moest wijken naar Culem-
borg.

Heleen van den Hoven bij de Beatrixsluis
in Vreeswijk

Sinds Heleen twintig jaar geleden haar eer-
ste kinderboeken publiceerde stond ze niet
stil. Toen haar kinderen op de Vroonestein-
school zaten, en het gebouw bij een brand
beschadigd raakte, maakte ze met illustrator
Liesbeth Louws het boek De Troonladder,
dat door de gemeente werd aangekocht om
aan de gedupeerde leerlingen te geven.
Ze won enkele prijzen, waaronder vorig jaar
die voor de Nationale Voorleeslunch, met het
verhaal Pakketdienst, dat ze zelf in biblio-
theek De Tweede Verdieping mocht voorle-
zen. Ook Het CARPA Complot is het resul-
taat van een schrijfwedstrijd.

De laatste jaren schrijft Heleen voor volwas-
senen en jong volwassenen, hoewel ze niet
uitsluit dat er nog een kinderboek zal ver-
schijnen. ‘Er liggen nog zoveel mooie ideeën’
aldus Heleen van den Hoven.

Meedoen met de prijsvraag kan tot zondag
14 juli aanstaande. Uit alle goede inzending-
en trekt de hoofdredacteur twee winnaars die
ieder een boek zullen ontvangen van de
Nieuwegeinse Heleen van den Hoven, gesig-
neerd en wel! Ga hier naar de prijsvraag en
geef de goede antwoorden.
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Koninklijke Onderscheiding
voor Sandra Huibers

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doe mee met de prijsvraag
en maak kans op

het gesigneerde boek
‘Het CARPA Complot’
van de Nieuwegeinse
Heleen van den Hoven

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/prijsvraag
https://www.pen.nl/adverteren


Onder de titel ‘Verbinden’ exposeren van 16
juni tot en met 21 augustus 2019 twee kun-
stenaressen in Museum Warsenhoeck: Mina
Welleman en Marie-José van der Sandt. De
expositie wordt feestelijk geopend op zondag
16 juni 2019 om 15:00 uur, iedereen is van
harte welkom.

Mina Welleman
Welleman ging pas op latere leeftijd schilde-
ren. Maar haar liefde voor kunst en cultuur
heeft ze altijd al gehad. Haar werk omschrijft
ze als ‘abstract met een realistische twist.’
Het is spannend om zo te schilderen, je be-
paalt niet zelf wat het wordt zoals wanneer
men figuratief werkt. Door haar optimistische
en vrolijke karakter zijn haar schilderijen altijd
kleurrijk en luchtig.

Marie-José van der Sandt
‘De afgelopen 30 jaar heb ik in mijn werk een

constante factor: windsels. In mijn zoektocht
naar de werkelijke essentie van het materiaal
textiel, onder andere tijdens reizen door Afri-
ka en bij het zien van mummies uit verschil-
lende culturen, raakte ik geïntrigeerd. Ik was
bezig met wikkelen. Dit paste bij de verbeel-
ding van mijn werk’ aldus Marie-José van der
Sandt.
De fascinatie voor het leven en de dood lig-
gen ten grondslag aan al het werk en zeker
ook aan de grote konten die Marie-José
maakt. De konten zijn een eerbetoon aan de
vrouwen die kinderen gebaard hebben. Voor
haar is dit een oerbeeld van vruchtbaarheid.

De openingstijden van Museum Warsen-
hoeck zijn op woensdag, zaterdag en zondag
van 14:00 tot 17:00 uur. Het adres is Geino-
ord 11 Nieuwegein, in het Natuurkwartier.

Foto: werk van Marie-José van der Sandt

Workshop positieve gezondheid
Hoe blijf je mentaal fit en
veerkrachtig?
Wil je de kracht van positief denken ervaren?
En wil je ontdekken hoe je kunt leven in aan-
dacht en op die manier meer kunt genieten
van je leven? Kom dan naar de gratis work-
shopmiddag Mentale veerkracht op vrijdag
28 juni (13.00 tot 15.30 uur) in bibliotheek De
tweede verdieping.

Tijdens de middag kan je drie workshops vol-
gen: De kracht van positieve gedachten, Een
moment van aandacht voor jezelf (stoelyoga
& ademhalingsoefeningen) en Wat is er fy-
siek nodig voor mentale veerkracht.

Tijdens de workshops kan je met experts in
gesprek gaan en samen met ze ontdekken
wat voor jou werkt om de uitdagingen van
het leven aan te gaan. Verder krijg je die
middag veel info over positieve gezondheid
en wat deze nieuwe kijk op gezondheid voor
jou zou kunnen betekenen.

Aanmelden voor de workshopmiddag? Stuur
dan een mail naar actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. ‘Mentale veerkracht.’

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

Juni 2015
Tijdens het Sluisfeest in
Vreeswijk traden op een ponton
in de kolk van de Oude Sluis
lokale koren op. Met veel plezier,
zoals op deze foto duidelijk te
zien is.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Kunsttentoonstelling ‘Verbinden’ in Museum Warsenhoeck

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
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https://www.pen.nl/artikel/bewoner-beschoten-woning-vreeswijk-verdachte-van-heling
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De bewoner van het huis aan de
Beatrixstraat in Vreeswijk dat op
7 februari vorig jaar werd be-
schoten, moet een werkstraf van
240 uur, een geldboete en een
voorwaardelijke gevangenisstraf
van 6 maanden krijgen, zo wil
het OM. Hij wordt verdacht van
heling.

De politie krijgt in oktober 2016
een man in de gaten (niet de ver-
dachte) die in een onverzekerde
auto rondrijdt. Als de agenten
hem aanspreken ruiken ze een
sterke henneplucht waarop ze de
auto onderzoeken. In de koffer-
bak worden droognetten en hen-
nepresten gevonden.

Airbags en navigatiesystemen
De bestuurder van de auto is tij-
dens de doorzoeking van de au-
to het slotenmakersbedrijf van de
verdachte ingelopen. De politie
vermoedt dat hij hier iets heeft
weggelegd en besluit een kijkje

te nemen in het pand. Hier vin-
den de agenten onder andere
losse airbags en navigatiesyste-
men. Ook worden er ‘jammers’
gevonden in het gebouw, stoor-
zenders waarmee het plaatselij-
ke telefoon- en internetverkeer
verstoord kan worden.
Tal van goederen worden in be-
slag genomen, veelal met weg-
gekraste serienummers. De
spullen blijken gestolen te zijn.

Beschieting
Ruim een half jaar later, in mei

2017, worden op Marktplaats
verschillende advertenties ge-
zien waarop de verdachte navi-
gatiesystemen, airbags en jam-
mers aanbiedt. Opnieuw worden
bij de sleutelspecialist gestolen
spullen gevonden zoals model-
treinen en een paspoort.

In februari 2018 wordt vervol-
gens de woning van de verdach-
te beschoten. 'Het klonk als een
machinegeweer. Zo’n geluid gaf
het wel', zei een omwonende
destijds over de schietpartij. Als
de woning wordt doorzocht, wor-
den opnieuw een groot aantal
jammers gevonden en in beslag
genomen.

Het OM noemt de man hardleers
en eist de maximale werkstraf.
Over twee weken volgt een uit-
spraak.

Dank aan onze samenwerkings-partner: RTV
Utrecht.

Opening voetbalkooi
De Vleugel door Sport ID

19 Juni leren leerlingen van
Montessorischool De Vleugel de
nieuwste voetbaltrucs. Sport ID
verzorgt die dag een voetbalcli-
nic ter ere van de opening van
het voetbalveld naast de school
aan het Mozartplantsoen. Ook
kinderen uit de buurt zijn van
harte welkom om mee te komen
doen. Het voetbalveld wordt om
14.00 uur feestelijk geopend.

Na de opening gaan de kinderen
in en rond het veld aan de slag
met de bal. Hoe maak je nu een
geslaagde panna? Sport ID zet
hiervoor een aantal leuke voet-
balspellen uit. Samen met de
ouders wordt bekeken welke
kinderen de mooiste ‘moves’
maken.
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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 karika-
turen 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.

'... Ik trad wel eens op voor
vrienden op partijen, maar
werkte natuurlijk ook nog.

Ik zong allerlei liederen van
Tom en Engelbert.

En bewonderde hun om de
prachtige stemmen en ben
sindsdien een grote fan van

beiden.

Toen ik in 1991 via een
kennis het aanbod kreeg
om op het plaatselijke

televisiekanaal een optreden
te verzorgen, deed ik dit met

vol enthousiasme. Een
programma als tribute zinger

van Tom en Engelbert... '

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________________

Bewoner beschoten woning Vreeswijk verdachte van heling
__________________________________________________________
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Provincie Utrecht en gemeente
Nieuwegein werken samen aan
een nieuw, modern knooppunt
voor tram en bus, met nieuwe
woningen en goede loop- en
fietsroutes in City Nieuwegein.
Om dit mogelijk te maken wordt
het huidige tramtracé naar het
westen verlegd. Inzet was om
het nieuwe tramtracé in de zo-
mer van 2020 aan te leggen, tij-
dens de buitendienststelling voor
vernieuwing van de SUNIJ-lijn.
Een risicoanalyse heeft uitgewe-
zen dat dit helaas niet haalbaar
is. Provincie en gemeente heb-
ben daarom besloten om toe te
werken naar verlegging van het
tramspoor en aanleg van de
nieuwe tramhalte in de zomer
van 2021.

Alles is in het werk gesteld om in
de drie zomermaanden van 2020
zowel de verlegging van het
tramtracé als de ombouw van de
SUNIJ-lijn vanwege de komst
van de nieuwe lagevloertrams uit
te kunnen voeren. Dan zou de
provincie slechts één keer de
tram buiten dienst hoeven te
stellen en vervangend vervoer
hoeven te regelen. Helaas blijkt
het op basis van de in kaart ge-
brachte risico’s onverantwoord

om daar op in te blijven zetten.

Minimale hinder
Gevolg is dat er een extra bui-
tendienststelling na 2020 en aan-
leg van een tijdelijke halte nodig
zijn. Voor beide maatregelen
heeft de provincie eerder al geld
gereserveerd. De tijdelijk halte
wordt gerealiseerd in de zomer
van 2020 en ligt net buiten het
bouwgebied, met minimale hin-
der voor de reizigers en voor de
omgeving.

Vernieuwd knooppunt voor
tram en bus
Wethouder Hans Adriani laat
weten dat de ontwikkeling van
het Stationsgebied City Nieuwe-
gein overigens onverminderd
doorloopt. 'We hebben de ont-
wikkeling in februari dit jaar vast-
gelegd in Bestuursovereen-
komst Stationsgebied City Nieu-
wegein tussen gemeente en pro-
vincie. Er is nog veel werk aan
de winkel. Maar over enkele ja-
ren is het Stationsgebied in City
totaal vernieuwd. Onze stad ziet
er dan bij binnenkomst met het
openbaar vervoer heel anders
uit. En veel mensen zullen er
hun nieuwe woning hebben
gevonden.'

De Nieuwegeinse vrienden Sven
de Vries en Joost Hellinga start-
ten in 2016 FilRight, een web-
shop voor 3D-printers en -materi-
alen. Dat ze er een succes van
weten te maken, blijft niet onop-
gemerkt. Begin dit jaar vroeg een
van hun grootste internationale
leveranciers, Raise3D, of ze ex-
clusief Benelux-distribiteur van
het merk wilde worden. De man-
nen met passie voor technologie
en ondernemen grepen de kans
met beide handen aan.

Als exclusief Benelux-distributeur
ben je verantwoordelijk voor de
verkoop van alle Raise3D prin-
ters en materialen in Nederland,
België en Luxemburg. Je levert
resellers tijdig de juiste produc-
ten, ondersteunt verkopers en
gebruikers bij vragen en bouwt
mee aan de naamsbekendheid
van het merk. Volgens Sven de
Vries, mede-eigenaar van Fil-
Right, zijn zij voor deze klus
gevraagd vanwege hun kennis
en enthousiasme. Sven: 'We
werken zelf al jarenlang met veel
plezier met Raise3D. Wat zij pro-
duceren ziet er niet alleen goed
uit, het levert ook professionele
3D-prints op voor een goede pri-
js. Én je kunt er met vrijwel alle
soorten materiaal op printen.

Een absolute pré als je zo’n
breed scala aan klanten hebt als
wij, variërend van mkb tot indu-
strie.'

Groeispurt
Door deze nieuwe rol belandt Fil-
Right wederom in een groeispurt.
Mede-eigenaar Joost Hellinga is
daar alleen maar blij mee. Joost:
'We zijn ons bedrijf niet begon-
nen om vanuit huis ‘winkeltje te
spelen’. We willen zoveel moge-
lijk bedrijven de kans geven om

hun voordeel te doen met 3D-
printtechnologie: je kunt er bij-
voorbeeld op kleine schaal mee
produceren, wat fast prototyping
mogelijk maakt. De kans die
Raise3D ons nu biedt, helpt ons
bij het behalen van die doel-
stelling.'

Over FilRight
FilRight werd in 2016 opgericht
door Sven de Vries en Joost
Hellinga. De afgelopen jaren zet-
te de twee Nieuwegeinse onder-
nemers hun interesse in 3D-prin-
ting en prototyping om in een
succesvol bedrijf voor 3D-print-
ers en -materialen. Sinds maart
2019 is FilRight exclusief
Benelux-distributeur van het in-
ternationaal opererende 3D-
printmerk Raise3D.

Over Raise3D
Raise3D is een van oorsprong
Amerikaanse 3D-printerfabrikant
die haar printers, filamenten en
overige 3D-benodigdheden we-
reldwijd verkoopt. Het merk staat
bekend om de hoge kwaliteit
prints, perfecte prijskwaliteitver-
houding, uitstekende support,
het grote bouwvolume en de mo-
gelijkheid om met verschillende
soorten materiaal te printen. Het
is niet voor niets dat Raise3D al
veelvuldig is uitgeroepen tot
‘Best Large Format 3D Printer’.
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Verlegging tramtracé Nieuwegein City niet
gelijktijdig met vernieuwing SUNIJ-lijn '20

Nieuwegeinse ondernemers slepen
exclusief distributiecontract in de wacht

___________________________________________________________________________
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Op Sportpark Galecop worden
binnenkort door NOC*NSF meer-
dere TeamNL-fietsen ter be-
schikking gesteld om het par-
keerprobleem op het nabij gele-
gen bedrijventerrein Papendorp
in Utrecht enigszins te verlichten.
Op dit bedrijventerrein is ook een
groep sportbonden gevestigd.
Sportpark Galecop heeft doorde-
weeks 450 parkeerplekken ter
beschikking voor Papendorp.

Onlangs werden de eerste vijf
fietsen ter beschikking gesteld
door NOC*NSF. De eerste zoge-
naamde Gazelle TeamNL-fietsen
hebben eerder dienst gedaan bij
de Olympische Spelen van Sochi
2014, daartoe beschikbaar ge-
steld door de fabrikant. De over-
dracht vond plaats bij de Peni-
tentiaire Inrichting Nieuwegein,
en niet voor niets want de fietsen
worden in onderhoud genomen
door gedetineerden in de ge-
vangenis in Nieuwegein.
Medewerkers en bezoekers van
de bedrijven op Papendorp
kunnen parkeren op Sportpark
Galecop en dan op de fiets naar

hun werk. De TeamNL fietsen
dienen na eerder intensief
gebruik nu eerst een onder-
houdsbeurt te ondergaan. Dit
wordt gedaan door gedetineer-
den die binnen gevangenis Nieu-
wegein de opleiding tot fietsen-
maker volgen. Op deze unieke
manier zetten gedetineerden

zich in voor hun eigen ontwikke-
ling, de sportwereld en voor de
vitaliteit van medewerkers van
bedrijventerrein Papendorp. De
fietsen werden donderdag 6 juni
door medewerkers van
NOC*NSF en Sportpark Galecop
bij de gevangenispoort afgele-
verd. Onze videograaf Bart van

Rooijen en reporter Frans Evers
waren er bij en maakten een re-
portage.

De samenwerking is één van de
vele mooie voorbeelden van lo-
kale samenwerking tussen de
sport en andere maatschappe-
lijke sectoren zoals bedoeld in
het Nationale sportakkoord dat
NOC*NSF, het ministerie van
VWS en de VSG nu een jaar
geleden hebben afgesloten en
de vele lokale sportakkoorden
die hier nu uit voortvloeien.

Met dit soort activiteiten wil de
gemeente Nieuwegein en
SportID Nieuwegein ook invulling
geven aan een lokaal sportak-
koord. Aan het lokaal sportak-
koord voor de Gemeente Nieu-
wegein wordt momenteel hard
gewerkt en de verwachting is dat
er eind 2019 een akkoord geslo-
ten gaat worden. Het hele project
is een samenwerking tussen
Sportpark Galecop, bedrijven-
terrein Papendorp, NOC*NSF en
de Penitentiaire Inrichting in
Nieuwegein.
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Wie wat beweegt in Nieuwegein, die ziet nog eens wat. Zo was ik onlangs op weg voor een Portret van
de Week. Terugwandelend over de Galecopperdijk trof ik bij de dierenopvang dit tafereeltje aan.
Het varken leek het geenszins te deren dat meneer De Haan haar rug verkoos als prima plek om zijn kip-
petjes in de gaten te houden.

Foto van de Week

TeamNL-fietsen op Sportpark Galecop helpen bij parkeerprobleem Papendorp

RMN leegt
groene container
in zomermaanden
wekelijks
De zomer komt er weer aan en
in opdracht van gemeente
Nieuwegein leegt RMN (Reini-
gingsbedrijf Midden Nederland)
tijdens de zomermaanden iedere
week de groene container voor
groente-, fruit- en tuinafval (gft).
In de periode van 10 juni tot en
met 23 augustus kunt u elke
week uw groene container op de
juiste inzameldag aan de weg
plaatsen. Daarna wordt het gft-
afval weer eens per twee weken
opgehaald.

Doordat RMN de container vaker
leegt, raakt deze niet overvol en
wordt stankoverlast zoveel mo-
gelijk voorkomen. Daar kunt u
overigens ook zelf iets aan doen
door uw container in de schaduw
te zetten zodat de inhoud niet
gaat broeien. Om aankoeken in
de container te voorkomen kunt
u op de bodem een oude krant
of stro neerleggen.

FOTO: AREND BLOEMINK
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http://www.slagerijwimkastelein.nl
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PLUS-café Het belang van een
hobby
Wat doen anderen in hun vrije
tijd? Een hobby is iets waar je je
helemaal in kunt verliezen. Het
voegt meer toe dan je wellicht
denkt. Vertel over jouw hobby en
maak kennis met de hobby's van
andere PLUS-café bezoekers.
Op maandag 17 juni van 14.30 -
16.00 uur hoort u welke interes-
ses andere bezoekers hebben.
Wellicht komt u op ideeën en

heeft u, voor u het weet, een
nieuwe hobby.
Aanmelden: actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. PLUS café
17 juni

#WorkshopWoensdag Makey
music
Tijdens de #WorkshopWoensda-
gen op 9 en 26 juni ontdek je
hoe je muziek kan maken met

alledaagse voorwerpen. Ga aan
de slag met water, verf, bananen
en nog veel meer. Tijdens deze
#WorkshopWoensdagen leer je
ook hoe je je muziek op kan ne-
men en bewerken. Wordt jouw
liedje de nieuwe zomerhit?
De #WorkshopWoensdagen zijn
voor 9 tot 12 jaar en kosten 3 eu-
ro voor leden. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. #WorkshopWoensdag plus
de datum.

Workshop Positieve gezond-
heid: Mentale veerkracht
Op vrijdag 28 juni is er op het
gezondheidsplein in de biblio-
theek een workshop over men-
tale veerkracht. Wat draagt bij
aan mentale veerkracht? Je kunt
hier zelf van alles aan doen.
Praat met experts over de kracht
van positieve gedachten, het ef-
fect van mindfulness en het be-
lang van een gezonde leefstijl.
Ontdek wat voor u werkt om de
uitdagingen van het leven aan te
gaan.
De toegang is gratis. Aan-
melden: actie@detweede-
verdieping.nu.

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 natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo:Waterjuffers en libellen zijn
mooie en grote insecten. Ze val-
len op als ze door de lucht voor-
bij zweven of zoeven, en soms
als je ze bij toeval ergens ziet zit-
ten. Ze zijn meestal letterlijk af-
standelijk en zien jou veel eerder
dan jij hen. Als je dus een exem-
plaar ziet dat je nog niet eerder
zag, dan heeft het jou al veel
vaker gezien.
Zoals deze weidebeekjuffer-
dame.

Wat is de energietransitie en wat betekent dit voor Nieuwegein?
Prof. dr. Kramer gaf hier een presentatie over tijdens het Politiek
Café op woensdag 5 juni. Na de presentatie ging het publiek met
elkaar in discussie over dit onderwerp.
De avond werd afgesloten met een gezellige borrel, een hapje en
een muziekje.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping

9

_________________________________________________________________________________________________________________

Weidebeekjuffers zijn er in vrijwel heel Nederland. Ook in
Nieuwegein. Ik zie ze bijna elk jaar, maar alleen mannetjes.
Metaal-blauwgroen en met een donkere vlek op de vleugels.
Afstandelijk maar zichtbaar. Tot zo'n week geleden. Op een
groot-hoefblad. Metaalgroen en nauwelijks te zien tegen de
groene achtergrond. Een echte weidebeekjuffer-dame. Bingo!

http://actie@detweedeverdieping.nu
http://actie@detweedeverdieping.nu
http://actie@detweedeverdieping.nu
http://actie@detweedeverdieping.nu
http://actie@detweedeverdieping.nu
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl


Vooruitkijken, bijsturen en keuzes maken.
Dat is volgens het college van B&W no-
dig om Nieuwegein nu en in de toekomst
financieel gezond te houden en ook in de
toekomst in de stad te kunnen blijven in-
vesteren. Het college neemt daarom nu al
maatregelen die bijdragen aan een gezonde
financiële positie van Nieuwegein in 2040.
Dat blijkt uit de Kadernota die het college de-
ze week naar de gemeenteraad stuurt.

Begroting duurzaam in evenwicht
De Kadernota, die de raad begin juli vast-
stelt, is een belangrijke stap naar de begro-
ting van de gemeente voor 2020. De nota
geeft bovendien een doorkijk naar de (finan-
ciële) ontwikkeling van de gemeente op lan-
gere termijn. Met een begroting die ook op
de langere termijn in evenwicht is, kan de
gemeente blijven investeren in een prettige
en leefbare stad voor inwoners en onderne-
mers.

Uitdagingen
Het college bereidt met deze aanpak de ge-
meente optimaal voor op de uitdagingen die
Nieuwegein de komende jaren te wachten
staat, bijvoorbeeld op het vlak van verstede-
lijking, energie en mobiliteit. In deze Kader-
nota beschrijft het college een aantal van de-
ze opgaven en geeft het een eerste doorkijk
in de aanpak van de financiële gevolgen.
Het college wil die gevolgen komend jaar
verder uitwerken. Veel van deze uitdagingen
vragen om samenwerking in de regio. Daar
wil het college vol op inzetten. Nieuwegein
kan daarbij bij uitstek een verbindende rol
spelen tussen ‘stad en land’.

Investeringen
Het college blijft ook voor de kortere termijn
investeren in de stad. Daarmee borduurt het
voort op het beleid van de afgelopen jaren
om onder meer voorzieningen en de bereik-
baarheid te verbeteren en duurzaamheid te
bevorderen. Afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld
investeringen gedaan om de kwaliteit van de
openbare ruimte te verbeteren. Dit wordt de
komende jaren doorgezet. Onderwijs en

sportaccommodaties worden vernieuwd en
er wordt volop ingezet om Nieuwegein ener-
gieneutraal en klimaatbestendig te maken.
De huidige gezonde financieel situatie van
de gemeente Nieuwegein maakt het moge-
lijk om noodzakelijke maatregelen voor een
mooi en leefbaar Nieuwegein voort te zetten
en zo nodig uit te bouwen.

Jaarrekening
Behalve de Kadernota stuurt het college ook
de Voorjaarsnota en de Jaarrekening naar
de raad. Via de Voorjaarsnota informeert het
college de raad over de financiën in de eer-
ste maanden van het lopende begrotings-
jaar. De jaarrekening bevat de financiële ver-
antwoording van het afgelopen jaar. De
Jaarrekening laat zien dat er in 2018 veel is
bereikt om Nieuwegein nu en in de toekomst
een plek te laten zijn waar het fijn wonen en
werken is. Samen met partners is bijvoor-
beeld gewerkt aan de transformatie van het
sociaal domein en in nauwe samenwerking
met inwoners is in het kader van het pro-
gramma ‘Betere Buurten’ de vernieuwing
van buurten aangepakt. Ook op het vlak van
veiligheid zijn gunstige ontwikkelingen te
melden. Het aantal delicten met grote im-
pact, zoals woninginbraak en autokraak,
daalde in 2018 aanzienlijk. In financieel
opzicht boekte de gemeente in 2018 winst
door grondverkopen op bedrijventerrein Het
Klooster van € 3,6 miljoen. Daarnaast heeft
de gemeenteraad in de jaarrekening 2018
een bedrag van € 5,8 miljoen gereserveerd
voor het vernieuwen van het tram- en bus-
station in City. Op de reguliere bedrijfsvoe-
ring bleef over 2018 een bedrag van
€ 140.000 over.

Gemeenteraad
Op 13 juni vond een informatieavond voor
de gemeenteraad plaats over de financiële
stukken. Vervolgens bespreekt de raad de
stukken tijdens een commissievergadering
op 20 juni. Tijdens de vergadering van 4 juli
debatteert de raad over de financiële voor-
stellen van het college en stelt de raad de
stukken vast.
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Aangemelde activiteiten
Op 15 juni worden de jonge ooievaars in
Galecop geringd.

15 Juni kunnen Nieuwegeiners op de markt
van Cityplaza van 10.00 tot 14.00 uur in
gesprek met de gemeente over wat zij belan-
grijk vinden voor hun wijk en voor de stad.

Van 15 juni t/m 23 juni wordt bij Tennis-
vereniging Rijnhuysehet QuoVadis Rijn-
huyse Open Toernooi gehouden.

Zondag 16 juni: fiets- en wandelexcursie in
het nieuwe landschapspark in Het Klooster.

Museum Warsenhoeck: feestelijke opening
expositie Mina Welleman en Marie-José van
der Sandt op 16 juni 2019.

17 Juni, fietslessen bij het Nijpelsplantsoen.
Info bvanlunteren@movactor.nl.

Op 17 juni hoort u welke hobby's andere be-
zoekers hebben.

Woensdag 19 juni leren leerlingen van
Montessorischool De Vleugel de nieuwste
voetbaltrucs.

Op 22 juni vindt voor de vierde keer de Dag
van de Kampvuurmuzikant plaats.

Van 24 juni tot en met maandag 12 augustus
bridgedrives bij Bridgeclub Nieuwegein.

Op 26 juni ontdek je hoe je muziek kan ma-
ken met alledaagse voorwerpen.

Op 27 juni: Alzheimer Café Nieuwegein met
documentaire ‘Papa’.

Fietstraining Langer Fietsplezier op 28 juni.

Vrijdag 28 juni is er op het gezondheidsplein
een workshop over mentale veerkracht.

Op 30 juni vanuit eigen tuin, schuur, garage
of huis tweedehands of zelfgemaakte spul-
len verkopen.

Sport- en Speldag voor jongeren met een
verstandelijke beperking op 30 juni.

Kom op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli het glas
heffen op verschillende jubilea op het plein
aan de Hoornseschans.

7 Juli: Soep op Zondag.

Op 13 en 14 juli kun je op City Plaza in
Nieuwegein deelnemen aan en genieten van
de nieuwe sport AirBadminton

Fokkesteeg Samen Eten op 14 juli.

_________________________________________________________________________________________________________

‘College maakt Nieuwegein klaar voor de toekomst’

Kookcursus Gezond Koken
voor kinderen
met diploma afgesloten

In mei en juni hebben kinderen in
Dorpshuis Fort Vreeswijk gezond le-
ren koken.
Met veel plezier hebben de kinderen
in 4 weken een heel menu leren ko-
ken. Gezond koken met verse ingre-
diënten. Eenvoudig en lekker.
De cursus werd afgesloten met het
bakken van een heerlijke worteltaart
en alle kinderen kregen een dipoma.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Op 1 juli 2021 bestaat Nieuwe-
gein precies 50 jaar. Een stad
ontstaan uit de dorpen Jutphaas
en Vreeswijk. Sindsdien zijn er
hele wijken gebouwd en is Nieu-
wegein van groeikern verrezen
tot een volwaardige stad. De wijk
Fokkesteeg bestaat inmiddels 40
jaar, en dat gaat gevierd worden.
Maar niet alleen de wijk viert
feest, want het Wijknetwerk Fok-
kesteeg en Stichting Balans be-
staan 10 jaar en 5 jaar Cirkeltje
Rond alweer 5 jaar.

Een mooie kans om onder het
genot van een drankje en hapje
kennis te maken met de diverse
organisaties, ondernemers en
bewoners die actief zijn in de
wijk Fokkesteeg. Maak tijd om
oude contacten te hernieuwen of
gewoon aangenaam te verpozen
op het terras met verrassende
optredens en een heerlijk
Syrisch buffet.

Het wijknetwerk nodigt iedereen

uit om op vrijdag 5 en zaterdag 6
juli aanstaande op het plein aan
de Hoornseschans het glas te
heffen op deze jubilea en met
het wijknetwerk te ontdekken wie

er tot ‘Fokkesteeger van het
jaar’ wordt benoemd. Het feest
begint vrijdag 5 juli om 14.30 uur.
Zaterdag 6 juli zijn er al vanaf 10
uur diverse activiteiten.

St. Antonius stopt
met bevallingen in
Nieuwegein,
moeders moeten
naar Utrecht
Sinds mei vorig jaar zijn aan-
staande moeders uit Nieuwegein
al veroordeeld tot de vestiging in
Utrecht Leidsche Rijn. Door per-
soneelstekort werd de afdeling
Verloskunde destijds tijdelijk ge-
sloten.

Hoewel het St. Antonius sinds-
dien 25 nieuwe medewerkers
voor de geboortezorg heeft
aangenomen, kiest het zieken-
huis ervoor Nieuwegein niet
meer als bevallingslocatie te
heropenen.

Volgens het ziekenhuis heeft de
beslissing logistieke voordelen
en is het voor de samenwerking
beter als er op één locatie ge-
werkt wordt. Dit zou leiden tot
een betere en veiligere kwaliteit
van de zorg.
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Basisschool
De Trompetvogel
heeft een nieuwe website
Woensdagmorgen 12 juni jl. is de nieuwe
website van de Protestans Christelijk basis-
school De Trompetvogel in de wijk de Door-
slag online gegaan. De website werd fees-
telijk onthuld en alle leerlingen kregen een
leuke attentie, een markeerstift in de vorm
van een duimpje.

De leerlingen trots buiten na de lancering
van de nieuwe website

Het bestuur van de school aan de Pareldui-
ker: ‘We zijn er zeer blij mee. De site ziet er
mooi en fris uit. Op de website vindt u in-
houdelijke informatie over de school en zijn
onder andere de schoolgids en het aanmeld-
ingsformulier te downloaden. We hopen dat
ouders die een school zoeken en onze site
zien er enthousiast van worden.’

Buurtplein Batau open
tijdens Fiets-Rommelroute
Zondag 30 juni staat Batau Noord in het
teken van de Fiets-Rommelroute. Bewoners
van de wijk verkopen vanuit hun tuin hun
spulletjes. De bewoners van de appartemen-
ten aan de Oortjesburg organiseren op die
zondag een rommelmarkt in hun Buurtplein
op de hoek van de straat met Dukatenburg.

Tussen 11.00 en 16.00 uur is iedereen van
harte welkom om te komen snuffelen tussen
leuke snuisterijen, hobbyzaken, speelgoed
en hebbedingetjes. Alles te koop voor een
habbekrats. De opbrengsten zijn voor de
Bewonerscommissie die daar activiteiten
mee organiseert. Voor de kinderen zijn er
verschillende leuke spellen en Oud Hol-
landse spelletjes te doen. Natuurlijk kan er
een kopje koffie en limonade worden
gedronken.

Het gaat de bewo-
ners om een ge-
zellige dag in en
om úw Buurtplein
Batau, waar u van
alles en nog wat
kunt ‘scoren.’
Buurtplein Batau
is op de hoek van
Dukatenburg en
Oortjesburg tegen-
over bushalte De
Baten.

Drie ondergrondentoernooi
Ben jij die allround voetballer die op elke on-
dergrond uit de voeten kunt? Dan is dit voet-
baltoernooi voor jou! We voetballen namelijk
op maar liefst drie ondergronden: Gras, Zaal
en Zand. De wedstrijden worden op het veld,
in de sporthal en op het beach veld ge-
speeld. Je geeft je als team op, een team
bestaat uit maximaal 6 spelers (de wedstrij-
den zijn 4 vs 4). Lekker voetballen samen
met je vrienden, ga jij deze uitdaging aan?
Het toernooi is tijdens de zwem4daagse, als
je ook wilt zwemmen en je niet meedoet met
de zwem4daagse kun je voor € 3,80 een
kaartje kopen voor het zwembad. Deelne-
men aan alleen het toernooi is gratis. Voor
dit toernooi heb je zaal schoenen en veld-
schoenen zonder noppen nodig. Op het zand
kun je het beste met sokken of blote voeten
spelen. De wedstrijden speel je 4 tegen 4. Je
mag een team van maximaal 6 spelers ma-
ken. Het is voor iedereen van 10 t/m 14 jaar
en we spelen in 2 categorieën, namelijk ba-
sisschool en middelbare school.
Het toernooi vindt plaats op 12 juli.
Geef je op via de website: https://www.s-
portidnieuwegein.nl/evenementen/drie-on-
dergronden-toernooi/

______________________________________________________________________________

De wijk Fokkesteeg is jarig en dat wordt gevierd!

____________________________________________________________

___________

                           

  zondag 30 juni 
          van 11.00 tot 16.00 uur 
  

 Meer dan 150 verkooppunten 
 Routekaart te downloaden op FB:  

   Fiets-Rommelroute Batau-Noord 

 en digitale kaart op www.pen.nl 

   
 

              Verkoop van tweedehands spullen vanuit tuin, huis, garage 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Het college van burgemeester en
wethouders heeft de gemeente-
raad gevraagd de startnotitie Re-
gionale Energiestrategie U16
goed te keuren. Zo’n Regionale
Energiestrategie wordt door alle
regio’s in het land opgesteld op
verzoek van de rijksoverheid. In
deze notitie staat hoe gemeente
Nieuwegein samen met vijftien
andere gemeenten, vier water-
schappen en de provincie
Utrecht wil samenwerken aan
energiebesparing en het opwek-
ken van duurzame energie. Het
college vraagt akkoord te gaan
met een werkwijze voor regiona-
le samenwerking en uitgangs-
punten voor het opstellen van
een zogenaamde energiestrate-
gie. De startnotitie wordt voor
besluitvorming binnenkort voor-
gelegd aan de gemeenteraad.

Werkwijze
De startnotitie Regionale Ener-
giestrategie U16 geeft aan hoe
de gemeenten, waterschappen
en provincie tot een regionale
energiestrategie kunnen komen,
dat inwoners daarin een belang-
rijke rol krijgen en wat de inhou-
delijke uitgangspunten zijn voor
deze strategie. De Regionale En-
ergiestrategie moet ondermeer
aangeven hoeveel grootschalige
duurzame elektriciteit de regio in
2030 met windenergie en zonne-
energie wil opwekken en waar
dat mogelijk is. De strategie
moet ook aangeven hoe de regio
omgaat met schaarse duurzame
warmtebronnen. Verder worden
ook energiebesparing en zonne-
energie op daken belangrijke on-
derdelen van de strategie.

Noodzakelijke samenwerking
Wethouder Duurzaamheid
Marieke Schouten: 'Regionaal
samenwerken aan duurzaam-
heid is noodzakelijk om alle kan-
sen te benutten die nodig zijn om
de slag te maken naar schone
energie. Dat gaat over de ge-
meentegrenzen heen. We moe-
ten elkaar helpen. Deze ingrij-
pende verandering naar schone
energie is van ons allemaal. Het
vraagt om een gezamenlijke
zoektocht naar wat wij als sa-
menleving aankunnen en naar
wat passend is. De gemeenten
zijn door het Rijk gevraagd om

dit zo zorgvuldig mogelijk te be-
geleiden, stimuleren en onders-
teunen. Tot slot, de samenwer-
king stelt ons ook in staat om an-
dere ambities als woningbouw,
mobiliteit en groen samen met
de andere gemeenten af te we-
gen. De ruimte die we hebben in
de Randstad is nu eenmaal
beperkt.'

Routekaart Energieneutraal
Nieuwegein 2040
Veel gemeenten zijn al bezig en
hebben plannen om hun wijken
te verduurzamen, zo ook Nieu-
wegein. De gemeenteraad heeft
eerder een ambitie voor de stad
vastgesteld, de Routekaart
Energieneutraal Nieuwegein
2040. Deze routekaart wordt in-
gebracht voor de Regionale
Energiestrategie. Na het bijeen-
brengen van alle plannen uit de
16 gemeenten, wordt in kaart ge-
bracht wat er aanvullend nodig is
om te voldoen aan de afspraken
uit het landelijk Klimaatakkoord.

Aanleiding
Aanleiding voor de Regionale
Energiestrategie U16 zijn af-
spraken die Nederland in 2015
met bijna alle andere landen in
de wereld in Parijs maakte om
klimaatverandering te stoppen.
Toen is afgesproken zoveel mo-
gelijk energie te besparen en alle
kansen te benutten om duurza-
me energie op te wekken. Om dit
in Nederland voor elkaar te krij-
gen, is in het landelijk Klimaat-
akkoord afgesproken dat de der-
tig Nederlandse regio’s een Re-
gionale Energiestrategie maken.
Gemeente Nieuwegein is onder-
deel van regio U16. Hierin wer-
ken 16 Utrechtse gemeenten,
provincie Utrecht en vier water-
schappen samen.

Betaalbaarheid van energie-
maatregelen is voor veel huizen-
bezitters een belemmering. Het
colle-ge van B&W wil daarom de
Duurzaamheidslening en de Ver-
zilverlening beschikbaar stellen,
zodat het voor inwoners gemak-
kelijker en goedkoper wordt om
geld te lenen voor energiemaat-
regelen, zoals zonnepanelen,
vloer of gevelisolatie. Op don-
derdag 27 juni in de commissie-
vergadering en op donderdag 11
juli in de raadsvergadering wordt
het voorstel ter besluitvorming
voorgelegd aan de gemeente-
raad. Ook het voortzetten van de
Starterslening en de Blijvers-
lening zijn onderdeel van het
voorstel.

De gemeenteraad heeft eerder
de ambitie uitgesproken om in
2040 energieneutraal te zijn. Dit
betekent dat we schone energie-
bronnen willen gaan gebruiken.
Ook willen we inzetten op ener-
giebesparing. Eén van de doelen
is dat er vóór 2021, bij 10%
(1700) van de bestaande koop-
woningen minimaal twee ener-
giemaatregelen zijn genomen.

Lage rente
Marieke Schouten, wethouder
Energietransitie en Duurzaam-
heid: 'Eén van de belemmering-
en voor huizenbezitters om de
energierekening te verlagen met
energiebesparende maatregelen,
is vaak het niet voorhanden heb-
ben van voldoende geld. Meestal
is er geen ruimte binnen de be-
staande hypotheek of blijkt het
afsluiten van een nieuwe hypo-
theek net niet interessant. Een
persoonlijke lening is helemaal
een dure optie.'

'Energiemaatregelen worden nu
met de gemeentelijke leningen
heel laagdrempelig door de zeer
gunstige voorwaarden en lage
rente. De lage rente houdt de
maandlasten laag én heeft een
positieve invloed op de terugver-
dientijd. Met dit voorstel komen
we tegemoet aan de ervaringen
van vrijwilligersorganisatie Ener-
gie-N die Nieuwegeiners helpt bij
het verduurzamen van hun huis.
Zij gaven eerder aan dat een le-
ning tegen lage rente de door-
slag kan geven.'

Met de Duurzaamheidslening
kunnen huizenbezitters maxi-
maal 25.000 euro lenen tegen
een rente van 1,6%. Dit geld
kunnen zij investeren in bijvoor-
beeld vloer- of dakisolatie. In
combinatie met verduurzaming
mag het geleende bedrag ook
uitgegeven worden aan asbest-
sanering.

Verzilverlening
De Verzilverlening is bedoeld
voor ouderen (55+) die wel over-
waarde aan hun huis hebben,
maar een laag inkomen. Zij be-
talen geen maandelijkse afloss-
ing en rente, maar lossen de
lening pas af als het huis ver-
kocht wordt. Zij mogen de lening
inzetten voor verduurzaming/as-
bestsanering en voor aanpas-
singen aan hun woning waardoor
zij langer zelfstandig kunnen blij-
ven wonen. De verschuldigde
rente wordt maandelijks bijge-
schreven op de hypotheeklening.
Hierdoor neemt de schuld toe
gedurende de looptijd. Echter,
doordat er tijdens de looptijd niet
hoeft te worden afgelost, ont-
staan er geen extra woonlasten.

Starterslening
en Blijverslening
Er is in Nieuwegein op jaarbasis
een consistente vraag naar de
Starterslening. Deze vraag
droogt niet op. Er dienen zich
steeds weer nieuwe starters aan.
In de afgelopen vijf jaar heeft het
aantal toegekende Starterslenin-
gen zich ontwikkeld van circa 40
op jaarbasis naar circa 25 op
jaarbasis. Daarom wil het college
de Starterslening ophogen van
25.000 euro naar 35.000 euro
(dit volgt de stijging van de won-
ingprijzen in de regio).

Nieuwegein wil tot slot dat oude-
ren en mensen met een (tijdelij-
ke) beperking zo zelfstandig mo-
gelijk kunnen (blijven) wonen
door het geschikt maken van hun
woning. Voorstel is dan ook om
de reeds beschikbare Blijversle-
ning voort te zetten.
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College wil regionaal samenwerken aan
duurzame energie

FOTO: ERIC BOSMAN
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College wil huiseigenaren goedkoop
geld lenen voor energiebesparing

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://goldenvalue.nl/vacatures/software-ontwikkelaars


Voor het veroorzaken van een
dodelijk ongeluk heeft het Open-
baar Ministerie zes jaar gevang-
enisstraf en vijf jaar rijontzegging
geëist tegen een 56-jarige man
uit Nieuwegein. Hij botste in
maart op een kruising in Nieuwe-
gein met hoge snelheid op de
auto van een gezin uit Houten.
Een jongen van 8 kwam om het
leven. Zijn 11-jarige broertje en
ouders raakten zwaargewond.

Tijdens de zitting van vanmiddag
liepen de emoties hoog op. Van-
af de publieke tribune werd 'mo-
ordenaar' naar de verdachte ge-
roepen. Familieleden en beken-
den van de slachtoffers waren
naar de rechtbank gekomen om
de zaak bij te wonen. De ver-
dachte zelf toonde zich schuld-
bewust en zei zich te schamen.
'Ik voel me ook een kindermoor-
denaar. Een monster', zei hij on-
der meer.

Het Openbaar Ministerie verwijt
de 56-jarige bestuurder uit Nieu-

wegein roekeloos rijgedrag. Op
10 maart zou hij met alcohol en
antidepressiva op achter het
stuur zijn gestapt. Volgens het
OM reed hij 115 tot 130 kilome-
ter per uur, terwijl op de weg ma-
ximaal 70 is toegestaan. Op de
kruising van de ‘s Gravenhout-
seweg en de Graaf Florisweg
zou hij een rood licht hebben ge-
negeerd en ramde hij de auto
van het gezin uit Houten.

De verdachte vertelde de rechter
vanmiddag dat hij onder grote
spanning stond door problemen
op het werk. Hij stapte die dag in
zijn auto 'om te ontspannen',
maar hij nam ook een fles wodka
mee 'om de scherpe randjes van
de stress af te halen'. Tijdens het
rijden, nam hij steeds een slok,
totdat de fles leeg raakte.

Vol spijt vertelde de man aan de
rechter dat hij zich realiseerde
dat hij aangeschoten raakte. Hij
reed door omdat hij bijna thuis
was en dacht dat hij het wel zon-

der brokken zou weten te halen.
Kort voor het ongeluk reed hij bij-
na plankgas, blijkt uit de data
van zijn auto. Hij had het zelf niet
in de gaten. 'Ik moet ver weg zijn
geweest.'

Door het ongeluk raakten de
twee kinderen van het gezin uit
Houten ernstig gewond. De jong-
ste bezweek een dag later aan
zijn verwondingen. De oudste lag
lang in coma. Hij heeft het onge-
luk overleefd maar liep ernstig
hersenletsel op en is nog altijd
aan het revalideren.

Kort na het ongeluk loog de ver-
dachte tegen de politie over wat
er aan het ongeluk voorafging.
Hij beweerde dat hij maar een
beetje teveel had gedronken op
een feestje. Vandaag erkende de
verdachte dat hij niet de waar-
heid sprak. Hij schaamde zich
voor zijn daad en vond het daar-
door moeilijk om eerlijk te zijn.

De ouders uit het gezin maakten

vanmiddag gebruik van hun
spreekrecht. De moeder vertelde
onder meer aangrijpend over de
dag van het ongeluk en hoe ze
haar jongetjes achterin de auto
zag liggen. Ook beschreef ze het
overlijden van haar jongste in het
ziekenhuis.

De vader vertelde over de grote
vriendschap tussen zijn zoons.
'Dat is afgepakt door jou', zei hij
in de richting van de verdachte
die het allemaal met gebogen
hoofd aanhoorde.

De rechter doet op 26 juni uit-
spraak.
Met dank aan onze samenwerkingspartner: RTV
Utrecht
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6 Jaar cel geëist tegen verdachte dodelijk ongeluk Nieuwegein: 'Ik voel me een kindermoordenaar!'
______________________________________________________________

______________________________________________________________

Vanaf volgende week donderdag 20 juni t/m 26 juni 2019 is er een
week de gelegenheid om vanaf de zijkant van het zwembad te
kunnen zien hoe jouw topper vooruit gaat in het zwemtraject. Zo
kunnen de kids hun vaardigheden laten zien in hoeverre zij deze
al geoefend hebben. Dit kan best een spannend moment zijn

maar tegelijkertijd ook leuk! Zo doen ze al wat ervaring op voor
wanneer het tijd is om af te zwemmen! Als ouder wil je natuurlijk
je kleine komen aanmoedigen, zien we jou bij de kijkdagen?

Zet de data vast in je agenda en tot snel!

_____________________________________________________________

https://www.merwestein.nl


14



15

Afgelopen zaterdag 8 en zondag 9 juni wer-
den in Amersfoort de Nederlandse Kam-
pioenschappen schoonspringen gehouden.
Van de schoonspringers van zwemvereni-
ging Aquarijn hadden zich maar liefst elf
springers zich weten te plaatsen voor de
finale.

In de C-groep (12/13-jarigen) maakte Lorine
van Leeuwen haar debuut. Ze had zich als
zesde gekwalificeerd, maar werd uiteindelijk
vierde wat een mooie prestatie is op de 1
meter plank.
Daan Willemen had de afgelopen weken last
van een blessure aan zijn rug. Net op tijd
weer fit, sprong hij een goede 1 meter wed-
strijd en werd fraai tweede. Op de 3 meter
plank sprong hij een nieuw PR en voegde er
nog een zilveren medaille aan toe. Mathhew
Hibbert zorgde ervoor dat het publiek regel-
matig hard klapte. Met een prachtig PR van
meer dan 300 punten scoorde hij de gouden
medaille op de 1 meter plank. Op de 3 meter
plank was er nog een PR voor Matthew en
dat leverde zijn tweede gouden medaille op!

In de B-groep (14/15-jarigen) sprong Nica
Rakke een stabiele wedstrijd op de 1 meter
en werd vijfde. Op de 1 meter had Iris de
Heer een geweldige dag. Met een nieuw PR
sprong ze naar de gouden medaille. Op de 3
meter kwam daar een zilveren medaille bij.

In de A-groep
(16/27/18-jarigen)
sprong Oona
Abbema haar
eerste Nederland-
se Kampioen-
schap. Op de 1
meter plank was
het een span-

nende strijd tussen Oona, Lize (lid van het
nationale team) en Guurtje (lid van het na-
tionale team). Het lukte Oona om een goede
serie van negen sprongen te laten zien en
dat leverde haar de gouden medaille op. Op
de 3 meter herhaalde ze deze prestatie en
zorgde ze nogmaals voor goud. Manuel
Oztopcu sprong een mooi PR en dat zorgde
voor de zilveren medaille op de 1 meter
plank. Op de 3 meter kwam er nog een zil-
veren medaille bij.

In de Open Klasse was Aquarijn zeer goed
vertegenwoordigd met drie mannen en drie

vrouwen op de 1
meter. Daphne
Wils, in voorberei-
ding op de Euro-
pese Kampioen-
schappen, pakte
het goud op de 1
meter plank.
Oona sprong zich

zeer knap naar het brons op de 1 meter en
Raziye Rouhbags werd vierde. Bij de man-
nen was er zilver voor Manuel en brons voor
de pas 13-jarige Matthew, die zich fantas-
tisch staande hield tussen de mannen. Owen
Johnston werd vijfde. Op de 3 meter in de
open klasse behaalde Daphne nogmaals het
goud en Manuel wist het zilver te behalen.

Bij het synchroonspringen op de 3 meter was
er een vierde plaats voor Oona en Tanja van
Hassel. Bij de mannen behaalden Matthew
en Manuel nog een gouden medaille.

In het totaal behaalden de springers van
Aquarijn negen gouden, zeven zilveren me-
dailles en twee bronzen medailles. Met een
totaal van 18 medailles en de derde plaats in
het clubklassement (eerste plaats voor Joop
Stotijn/DSZ uit Den Haag en een tweede
plaats voor PSV Eindhoven) kan de afdeling
schoonspringen van zwemvereniging Aqua-
rijn terugkijken op een fantastisch Neder-
lands Kampioenschap.

Nog een paar weken en dan sluit Aquarijn
een prachtig schoonspringseizoen af met de
laatste wedstrijd van de 6-kamp op 29 juni,
de clubkampioenschappen op 6 juli en een
demonstratie schoonspringen tijdens de
zwemvierdaagse op 11 juli aanstaande.

Portret van de Week

‘Nog voordat ik heb kunnen
aanbellen wordt de voordeur
al geopend door Marina, bu-
urvrouw en manager van het
Portret van deze Week. ‘Ha
Arend!’, zo wordt ik heel
hartelijk begroet, waarna zij
vervolgt met ‘Ik heb Hans al-
vast in de tuin plaats laten
nemen, gelukkig is het
droog!’ Een echte manager,
tevens oplettend stylist die
alles goed in de gaten
houdt. ‘Buik in, Hans!’’

Maak, naar aanleiding van
de antwoorden die hij geeft
op de vijf altijd dezelfde vra-
gen en de foto’s, nader ken-
nis met Hans-Jürgen Link,
het muzikale Portret van
deze Week!

Aquarijn presteert goed op het NK Schoonspringen

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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