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Nieuwegein herbouwt Utrechtse stadskraan
Op de Museumwerf in Vreeswijk vond dinsdagmiddag de officiële start plaats van de herbouw van middeleeuwse Stadskraan. Deze kraan
heeft eeuwenlang op het Wed bij de Ganzenmarkt in Utrecht heeft gestaan, maar stortte in 1837 in. De start van de bouw werd verricht door
gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht. Martin de Vos, voorzitter van de Stichting Bouw Stadskraan, hielp de gedeputeerde
een handje. Onze videograaf Jos van Vogelpoel was ter plekke en maakte een videoverslag.

AHN Soosmiddag met Dick Hegger en Aloysia
Roosenboom

Op zaterdagmiddag 23 maart organiseert de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) weer een soosmiddag. Deze keer komen Dick
Hegger (gitaar en zang) en Aloysia Roosenboom (zang) weer
naar de AHN Soos om de gasten te vermaken met bekende mee-
zingliederen. Kunt u nog zingen, zing dan gerust mee!
Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom op de Oortjesburg 2 in
Batau Noord. Er is vrije inloop en de soos duurt tot 16.00 uur. Er
zijn geen kosten aan verbonden. De AHN verzorgt de koffie, thee,
fris en wat lekkers.

Mocht het vervoer een probleem
zijn of een eerste keer toch moei-
lijk, dan kunt u contact opnemen
met een AHN contactpersoon. Dit
kan telefonisch op iedere werkdag
tussen 10.00 uur en 12.30 uur op
nummer: 030-6067409. Samen
kunnen ze kijken wat ze voor u
kunnen doen om de eerste stap zo
makkelijk mogelijk te maken.

SP Nieuwegein: ‘College zet
inwoners weg als dreinende
kleuters die hun speelgoed
niet willen opruimen’

SP raadslid Frank van den
Heu-vel laat op de website van
de SP weten: ‘Het voorscheiden
van plastic, metalen en dranken-
kartons (PMD) kost inwoners
veel tijd en ruimte in huis. In re-
gio’s waar het restafval en PMD
pas na ophalen door de reinig-
ingsdienst van elkaar gescheiden
wordt, blijkt dat het ook anders
kan. OMRIN behaalt in het noor-
den van ons land steeds betere
resultaten met nascheiding. En
nieuwe technieken schreiden rap
voort. Over enige jaren is huis-
houdelijk voorscheiden volledig
achterhaald en kan Nieuwegein
een investering van miljoenen af-
schrijven.’

‘Maar het Nieuwegeinse college
van B&W veegt argumenten
tegen voorscheiding structureel
van tafel. In de afgelopen 4 jaar
hebben raadsleden regelmatig
om objectieve cijfers gevraagd.
Het recent verschenen onder-
zoeksrapport is onvolledig, staat
vol meningen in plaats van de
gevraagde cijfers en er wordt
geen wederhoor toegepast....’
Lees hier het hele verhaal.
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Nieuwegeinse
heldinnen in het
zonnetje gezet

Vorige week vrijdag, op Interna-
tionale Vrouwendag, zijn tijdens
een bijeenkomst voor
Nieuwegeinse vrijwilligers,
enkele vrijwilligsters in het zon-
netje gezet. De bijeenkomst
werd georganiseerd door een
aantal vrouwelijke raads- en
commissieleden uit de
Nieuwegeinse gemeenteraad en
vond plaats in Dorpshuis
Vreeswijk.

Ouders bezorgd
over sluiting
Anna NEXT VMBO
De middelbare school Anna
NEXT VMBO in Nieuwegein sluit
mogelijk eind dit schooljaar haar
deuren. Dat kregen ouders te
horen tijdens een speciaal inge-
laste informatiebijeenkomst. De
schoolinspectie was regelmatig
op de school aanwezig om de
stand van zaken te polsen bin-
nen de school aan de Harmonie-
laan.

Een van de opties die werd
aangedragen is het Globe Col-
lege in Utrecht. Ouders zijn
woest over deze optie. ‘Ouders
uit Utrecht laten hun kind juist
naar het Anna gaan om die
school te mijden vanwege de
criminaliteit op die school’ aldus
een van de ouders tijdens de in-
formatiebijeenkomst.

'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 een soep, gezond en
lekker. Hier het recept.

__________________________

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

Deze week De Kempenaerpark
in de wijk Galecop.

FOTO
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wis-
ten het al, maar vanaf woendag-
morgen vroeg zijn deze pagina’s
ook te lezen op pen.nl

5.000,- euro voor de Gein Express

Voor de vierde keer organiseerde de ING Bank de campagne
‘Help Nederland vooruit’. De campagne waarbij lokale initiatieven
kans maken op een donatie van het ING Nederland fonds.
Voor Nieuwegein deed dit jaar o.a. de stichting Gein Express mee.
En met succes! De organisatie sleepte met 451 stemmen de
hoofdprijs van maar liefst 5.000,- euro in de wacht! Aan deze
donatieactie van de ING deden 596 organisaties mee.
De stichting Gein Express heeft als doel om eenzame en minder
draagkrachtigen ouderen in Nieuwegein een gezellig dagje uit te
bezorgen. Maandelijks ontvangen de ouderen een programma
waaruit een keuze kan worden gemaakt. De ouderen worden thuis
opgehaald en weer teruggebracht. Om het project gaande te
houden is de bus van essentieel belang. Naast allerlei maandelijk-
se kosten zijn met name de kosten voor onderhoud van de bus
maar ook het reserveren voor aanschaf van een nieuwe bus met
rolstoellift belangrijk. De kosten voor aanschaf van een nieuwe
bus zijn circa 60.000 euro. De 5.000,- euro zijn zeer welkom.

Geinbeat kijkt terug
Op zaterdag 13 juli aanstaande
vindt de 25e editie plaats van het
Geinbeat Festival. Reden om op
deze plek wekelijks terug te blik-
ken. Dat doen we met een foto en
een klein verhaaltje. Deze week
Lisa Kooijman. Zij trad ooit op op
het festival en is nu vrijwilliger bij
de organisatie.
Lisa: 'Het Geinbeat festival was
voor mij geen onbekend terrein,
maar het podium zelf had ik nog

niet beklommen. Totdat mijn bandje, The Seem, mocht komen
spelen op het Geinbeat festival in 2011. Als jonge meiden van
12-16 kan je je wel voorstellen dat dat heel spannend was.
Maar vanaf het moment dat we daar aankwamen voelde het al
goed: dit is een thuis, een plek waar je als jonge en groeiende
band de ruimte en kans krijgt om je te ontwikkelen. Het is
daarom geen wonder dat ik nu mijn bijdrage vanaf de andere
kant geef: als vrijwilliger bij de organisatie van dit gezellige
festival!'

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

__________________________

__________________________

De trotse voorzitter Ad Visschers en vrijwilliger Jos van
Rossum met de waarde cheque
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Appartementen aan de
Van Reeslaan zijn klaar
voor Verzorgd Wonen
Na maanden van plannen en verbouwen
was woensdag 13 maart 2019 de officiële
opening van de aangepaste ontvangsthal
en toegang tot een aantal appartementen
aan de Van Reeslaan 31 t/m 101. Deze
aanpassing is op initiatief van de eigena-
ren om het gebouw levensloopbestendig
te maken en is in samenwerking met het
zorgcentrum en de gemeente tot stand
gekomen. De gemeente Nieuwegein hoopt
op meer van dit soort initiatieven.
Het complex aan de Van Reeslaan bestaat uit 36 koopappartemen-
ten en verkeert in goede staat. Het is mede vanwege zijn ligging ge-
schikt om langer zelfstandig te wonen met een combinatie van zorg,
diensten en welzijn. Het winkelcentrum Makado en ontmoetingscen-
trum De Wenck liggen op loopafstand. De eigenaren van het complex
worden collectief ouder en hebben daarom het plan opgevat samen
met de gemeente te kijken wat er nodig om het gebouw aan te pas-
sen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun ‘eigen’ huis kunnen
blijven wonen.

De heer Aad Wever, bestuurslid van de VvE: 'Het helpt om mensen
in hun eigen omgeving te laten wonen. Dat was de opzet en dat is
gelukt! Alle bewoners zijn heel erg tevreden. We kijken terug op een
succesvolle samenwerking met het zorgcentrum en de gemeente
Nieuwegein. Het is van het begin tot het einde goed verlopen.'

Samenwerking
Om langer thuis te kunnen blijven wonen is samenwerking tussen

gemeente en VvE noodzakelijk. Iedere partij
moet de verantwoordelijkheid nemen voor
een deel van de werkzaamheden en activi-
teiten. De gemeente neemt de verantwoor-
delijkheid voor de kwaliteit van de openbare
ruimte, voor de collectieve inzet van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
de aanwezigheid van een voorzieningen-
structuur in de wijk. De VvE is zelf verant-
woordelijk voor de aanpassingen aan het
gebouw en de algemene ruimten (trappen,
gangen, lift, garage, e.d.). De gemeente le-
vert hieraan een financiële bijdrage.

Wethouder Hans Adriani: 'Het uitgangspunt
van het concept van Verzorgd Wonen is dat

je dat met elkaar doet. Een gezamenlijke inzet van gemeente, VvE
en in de wijk opererende partners op het gebied van zorg, gezond-
heid, recreatie, services en welzijn. Maar ook we-derzijdse dienstver-
lening door buren onderling, hulp van mantelzor-gers, aanvullende
diensten en activiteiten vanuit het vrijwilligers-netwerk zijn belangrijk.
Elke partij heeft eigen verantwoordelijkheden in Verzorgd Wonen en
moet zijn rol pakken om samen Verzorgd Wonen succesvol te ma-
ken.'

Voorwaarden aanmelding
De gemeente Nieuwegein hoopt dat er nog veel van dit soort initia-
tieven volgen van Nieuwegeiners. Voorwaarden zijn wel dat het gaat
om een koopappartement of een particulier huurappartement, dichtbij
voorzieningen, die geschikt te maken is voor Verzorgd Wonen. Dat
betekent dat het gebouw een goede basis moet hebben, zoals een
lift. Daarnaast moeten de eigenaren gemiddeld al op leeftijd zijn.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente
Nieuwegein, Chris Versluijs via c.versluijs@nieuwegein.nl.

Afgelopen maandag ontvingen
de eerste door DOK 030
opgeleide pizzabakkers van
Nederland een landelijk
branche erkende diploma uit
handen van SVH en DOK 030.
Dit is uniek voor Nederland en
voor de Italiaanse horeca. Dok
030 is ook één van de winnaars
van de Challenge ‘Nieuwegein-
@work' die in 2018 is gehouden.
Tijdens deze Challenge zijn en-
thousiaste ondernemers ge-
vraagd om met innovatieve
ideeën te komen om mensen
aan een passende plek te hel-
pen op de arbeidsmarkt. Van ar-
beidsmatige dagbesteding tot
participatieplekken en van be-
schut werk tot garantiebanen.
Een plek waar iedereen mee-
draait in de maatschappij, waar
er naar vermogen kan worden
meegedaan en waar mensen
zich kunnen ontwikkelen. Vijftien
ondernemers hebben een plan
ingediend bij de gemeente. Daar
zijn twee winnaars uit voorge-
komen.

DOK 030
DOK 030 (Dromen, Onderne-
men, Krachten bundelen) is de
coöperatie van sociaal onderne-
mers die ondernemende mensen
in Over-vecht en omgeving ver-

der helpt met de ontwikkeling
van hun carrière als ondernemer
of werknemer. Het idee van DOK
030 is om mensen die werkloos
zijn op te leiden tot pizzabakker
en hen toe leiden naar een baan.
Er is hier specifiek voor gekozen,
omdat hier in de regio veel vraag

naar is en het moeilijk is geschikt
personeel te vinden. Van de 10
pizzabakkers die nu een oplei-
ding hebben afgerond zijn er
twee deelnemers uit Nieuwe-
gein.

Erkende opleiding
De opleiding pizaiolo (pizz-
abakker) is landelijk erkend door
Stichting Vakbekwaamheid
Horeca en daarmee heeft het
ambachtelijk vak van pizza-
bakker een landelijk erkende sta-
tus gekregen. Vanaf 2016 voert

DOK 030 het opleidingstraject
uit. Het resultaat van deze unie-
ke samenwerking is een brede
horeca opleiding, waarbij veel
aandacht is voor productkennis,
snij- en bereidingstechnieken en
HACCP (Bedrijfs- en persoon-
lijke hygiëne) met als specia-
lisatie de Italiaanse horeca (piz-
za en pasta). Omdat er veel aan-
dacht besteed wordt aan de
Nederlandse taal, is deze opleid-
ing ook zeer geschikt voor an-
derstaligen en nieuwkomers.

Meer informatie
Voor de realisatie van het project
‘Pizzaiolo met baangarantie’ is
subsidie verleend door Instituut
GAK, Nieuwegein@Work, Rabo-
bank Utrecht en het Wijkbureau
Overvecht van de gemeente
Utrecht. Het project wordt lan-
delijk uitgevoerd. Werkgevers
die op zoek zijn naar pizza-
bakkers en belangstellenden
voor de opleiding kunnen zich
aanmelden op
www.italiaanshoreca.nl.

Eerste in Nieuwegein opgeleide pizzabakkers
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Wethouder Hans Adriani en bewoonster Herma
Bekenkamp onthullen de foto met een werk van
Otto van Rees. Deze foto is door Herma
Bekenkamp aan de bewoners geschonken.

http://c.versluijs@nieuwegein.nl
http://www.italiaanshoreca.nl


LocalFocus en het CBS
hebben bekend gemaakt dat
Nieuwegein, op de stad
Utrecht na, de meeste crimine-
len herbergt in de provincie
Utrecht. Zelfs meer gemiddeld
dan elders in Nederland. Dit
blijkt uit cijfers over het jaar
2017 die onlangs bekend zijn
gemaakt. In 2016 stond
Nieuwegein nog op de eerste
plek.

In 2017 registreerde de politie in
heel Nederland 170 duizend ver-
dachten. Dat was in 2016 nog
268 duizend. Ruim de helft van
hen woonde in dezelfde ge-
meente als waar het delict
gepleegd is. Was in 2012 de
meest voorkomende leeftijd on-
der verdachten nog 19 jaar, in
2017 is dat 18 jaar. Dat meldt het
CBS op basis van nieuwe cijfers
over door de politie geregistreer-
de misdrijven.

Eén op de acht verdachten had
geen vast woonadres in Neder-
land. In Nieuwegein woont 49%
van de verdachten die een delict
hebben gepleegd in hun stad. Dit
is weer iets onder het landelijk
gemiddelde.

Nieuwegein kende in 2016 nog

781 verdachten van misdrijven.
In 2017 is dit aantal wel afgeno-
men met 142. Per 10.000 inwo-
ners heeft Nieuwegein in 2017
nog steeds 103 criminelen. Dit
was in 2016 nog 126 op 10.000
inwoners.

Sinds 2005 daalt het percentage
geregistreerde verdachten van
misdrijven vrij consistent onder
alle herkomstgroepen. Ook het
aandeel personen dat slachtoffer

is van criminaliteit of zich wel
eens onveilig voelt neemt af. Het
percentage personen met een
Nederlandse achtergrond dat
verdacht is van misdrijven is
hoger naarmate de stedelijkheid
van de buurt hoger is, bij men-
sen met een migratieachtergrond
is dit patroon minder zichtbaar.

Buiten beeld
Een deel van de criminaliteit blijft
buiten beeld in zowel de geregi-

streerde als ondervonden crimi-
naliteit. Zo is de aangiftebereid-
heid laag bij slachtoffers van on-
der andere cybercriminaliteit
waardoor deze vorm van crimi-
naliteit ondervertegenwoordigd is
in de geregistreerde criminaliteit.
Daarbij wordt in de Veiligheids-
monitor alleen gevraagd naar
enkele veelvoorkomende vormen
van (cyber)criminaliteit.

Verder komt ondermijnende
criminaliteit maar beperkt in de
cijfers tot uitdrukking, waarbij het
vaak gaat om zogenoemde
slachtofferloze delicten (bijvoor-
beeld drugshandel).

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

Maart 2009
Ook in 2009 roerde maart zijn
staart, net zoals in dit jaar, ge-
tuige deze foto van de oudste
Nieuwegeinse huizen aan de
Nedereindseweg. Dreigend
donkere wolken, een vlekje
helderblauw en een heel dunne
regenboog, terwijl de laag-
staande zon huizen en bomen
contrastvol beschijnt.
Mooi Nieuwegein.

______________________________________________________________________________________________________________

Nieuwegein herbergt relatief veel criminelen
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Woningcorporatie Mitros,
met woningen in Utrecht en
Nieuwegein, is op zoek naar
jonge huurders die de orga-
nisatie een spiegel voor willen
houden.
Deelnemers worden gevraagd
om mee te denken over actuele
thema’s over zoals betaalbaar
wonen, duurzaamheid en een
gemengde stad. Het programma
bestaat uit vier bijeenkomsten.
Elke bijeenkomst wordt ingeleid
door een inspirerende spreker en
afgesloten met een goed ge-
sprek over wonen en stadsont-
wikkeling. Op basis van de feed-
back wil Mitros haar beleid en
dienstverlening verder verbete-
ren. Geïnteresseerde jonge

huurders kunnen zich aanmel-
den voor de informatieavond op
donderdag 28 maart.
De Mitros Academy is een nieuw
programma dat bestaat uit een
viertal inhoudelijke bijeenkom-
sten in de avonduren. Tijdens
deze sessies wordt steeds een
ander thema besproken dat te
maken heeft met ‘wonen’ in de
breedste zin van het woord. Hoe
betrek je huurders bij het ener-
giezuiniger maken van duizen-
den woningen? Wat versta jij on-
der een leefbare wijk? En wat
wordt de impact van slimmere
huizen? Het zijn voorbeelden
van vragen waarover de woning-
corporatie graag met deze jonge
doelgroep in gesprek gaat.

Voor wie is het?
Voor de Academy is Mitros op
zoek naar betrokken huurders
van maximaal 30 jaar oud, wier
hart sneller gaat kloppen als de
Dom in zicht is Met interesse in
de thema’s wonen en stadsont-
wikkeling en zin om de grootste
huisvester van de stad een spie-
gel voor te houden

Hoe werkt het?
Elke bijeenkomst begint met een
maaltijd. Mitros regelt interes-
sante sprekers die meer kunnen
vertellen over actuele thema’s in
de snelst groeiende stad van
Nederland. Daarna volgt er een
gesprek aan de hand van prikke-
lende stellingen. De avonden

worden afgesloten met een
informele borrel. Deelname is
uiteraard gratis. Als deelnemers
het programma kunnen gebrui-
ken voor hun opleiding, dan
denkt Mitros graag met ze mee.
Meer informatie over de Mitros
Academy op www.mitros.nl. Aan-
melden voor de informatieavond
op 28 maart kan via dit formulier.

Mitros zoekt jonge huurders

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.

Voor de vierde keer organiseerde de ING Bank de campagne ‘Help Nederland vooruit’. De campagne waarbij lokale initiatieven kans
maken op een donatie van het ING Nederland fonds. Voor Nieuwegein deed dit jaar o.a. de stichting Gein Express mee. En met succes!
De organisatie sleepte met 451 stemmen de hoofdprijs van maar liefst 5.000,- euro in de wacht! Aan deze donatie-actie van de ING deden
596 organisaties mee. Lees meer op pagina 2.

5

https://www.mitros.nl/over-ons/nieuws/nieuwsberichten/doe-mee-met-de-mitros-academy/
https://www.mitros.nl/over-ons/nieuws/nieuwsberichten/doe-mee-met-de-mitros-academy/
http://www.mitros.nl
https://www.mitros.nl/over-ons/nieuws/nieuwsberichten/doe-mee-met-de-mitros-academy/
http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/
http://www.plusvanloon.nl


http://www.slagerijwimkastelein.nl


Hoe heet die plant en waarom
groeit die plant hier? Zijn dat vra-
gen die u boeien? Schrijf u dan
in voor deze cursus. Het is ver-
rassend om van allerlei wilde
planten in het park, in de berm
en in uw eigen tuin te ontdekken
hoe ze heten. Maar het is niet zo
eenvoudig om een plant een
naam te geven. Daarom heeft
IVN afdeling Nieuwegein – IJs-
selstein en omstreken een cur-
sus ontwikkeld die als doel heeft
u op een eenvoudige te laten
kennismaken met het deter-
mineren van wilde planten.
De cursus begint met een korte
inleiding over de indeling van het
plantenrijk en over de bouw en
de functies van de onderdelen
van de plant. U leert te kijken
naar bladvormen, bloemvormen
en bloeiwijzen aan de hand van
levende planten, presentaties en
opdrachten binnen en buiten. Er
wordt aandacht besteed aan de
meest bekende plantenfamilies.
Daarna gaat u gezamenlijk één
of meerdere planten op naam
brengen middels een flora.

Beschikbare cursusmaterialen
Veldgids Nederlandse Flora van
Henk Eggelte, loep, prepareer-
naald en andere flora’s. U ont-
vangt tijdens de cursus een cur-
susmap met aanvullende infor-
matie. De cursus gaat door bij
minimaal 5 cursisten. Aanmelden
kan voor 29 april 2019 bij Frans
Kok franskok@hetnet.nl,. Tele-
fonisch kan ook: 0306034297 of
mobiel via: 0620396805.

Kosten
IVN-leden € 15,-, niet-leden
€ 25,- (inclusief cursusmap, kof-
fie en thee), te voldoen na een

bevestigingsmail. De betaling
geldt als definitieve opgave.

Data en locatie
De locatie is ‘Het Milieu Educatie
Centrum’ in het Natuurkwartier

aan de Geinoord 9 en omvat vier
lessen op de maandagavond van
19.30 tot 21.30 uur op 6, 13, 27
mei en 3 juni 2019. Daarnaast is
er een terugkomavond/excursie
op 26 augustus.

Zondagmiddagconcert
met fluitiste Marilou Krouwel
en pianiste Eelkje van der Woude
Op zondag 17 maart verzorgen fluitiste Marilou Krouwel en pianis-
te Eelkje van der Woude een concert in de zaal van het Leger de
Heils aan de Sluyterslaan 533 in Nieuwegein. Het concert begint
om 15.30 uur. In het concert, dat ongeveer een uur zal duren,
komen prachtige melodieën voorbij uit onder meer Italië en
Oostenrijk.

Op deze muzikale zondagmiddag hoort men onder meer bekende
klanken uit de Barbier van Sevilla (Rossini) en virtuoze passages
in de ‘Czardas’ van Monti. Ook het bruisende Rondo van Franz
Xaver Mozart en het romantische Liebesleid van Kreisler staan op
het programma.

Beide musiciennes zijn regelmatig samen op concertpodia te
beluisteren. Zij leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan het
Utrechts Conservatorium en zijn beiden op diverse terreinen in de
muziek werkzaam.
Toegang: € 10,- / kinderen € 5,- inclusief koffie/thee. Kaarten re-
serveren kan via het e-mailadres: m.krouwel@casema.nl.

SP doet voorstel voor
register betrouwbare
kamerverhuurders in
Nieuwegein
Begin februari dit jaar bracht de
SP in Nieuwegein het rapport ‘In
de aap gelogeerd’ uit. In dit rap-
port vraagt de partij aandacht
aan het gebrek op handhaving
van illegale kamerverhuur en
splitsingen van woningen in
Nieuwegein.

Het rapport, opgesteld door
SP-lid Frans Mulder, werd
samen met raadslid Frank van
den Heuvel overhandigd aan
verantwoordelijk wethouder
Hans Adriani (PvdA). In de
raadsvergadering vorige week
zegde wethouder Adriani toe dat
er in september een aange-
scherpt beleid zal worden
voorgelegd aan de raad.

Frank van den Heuvel: ‘Ook de
handhaving moet dan naar een
hoger plan getild worden. Om
het beleid te verbeteren heeft de
SP een voorstel gedaan om een
register in het leven te roepen
van betrouwbare huurders die
een vergunning hebben.’

In het voorstel vraagt van den
Heuvel naar de kansen voor een
dergelijk register ter ondersteu-
ning van het beleid. Ook vraagt
de partij naar de implicaties voor
privacy-aspecten.

Schoonspringster
Tanja van Hassel
tweede op NK Masters
Schoonspringen

Op zaterdag 9 en zondag 10
maart werd het Nederlands Kam-
pioenschap Schoonspringen
gehouden. Tanja van Hassel van
zwemvereniging Aquarijn uit
Nieuwegein, deed mee in de ca-
tegorie Masters. Hiervoor moet
een springer ten minste 25 jaar
oud zijn. Tanja was de enige
Aquarijn deelnemer bij dit Kam-
pioenschap in Eindhoven. Zij
deed mee in de categorie 30-34
jaar.

Op de 3 meter plank werd Tanja
tweede van Nederland. Op de 1
meter plank was er eveneens
een mooie tweede plaats voor
Tanja. Winnares werd Anke
Muijzers uit Amsterdam.

Wilde planten determineren voor beginners

__________________________
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Op 20 maart zetten alle open-
bare basisscholen in Nieuwegein
en IJsselstein hun deuren wa-
genwijd open. Midden in de
week van het openbaar onder-

wijs willen de scholen graag aan
iedereen laten zien wat de kracht
van hun onderwijs is. Daarom
hebben ze allemaal, extra activi-
teiten georganiseerd op deze
dag. Rondleidingen door leerling-
en bijvoorbeeld, een kijkje in de
klas en natuurlijk de kans om alle
mogelijke vragen te stellen over
het onderwijs en de school.

‘Openbaar onderwijs heeft karak-
ter!’ is dit jaar het thema van de

week van het openbaar onder-
wijs. Verspreid door Nieuwegein
staan zeven openbare basissc-
holen en in IJsselstein vier. Dit
zijn stuk voor stuk scholen met
een heel eigen karakter. Er zijn
grote en kleinere scholen, dal-
tonscholen, een jenaplanschool
en een TOM-school. Zo is er
voor elk wat wils.
Overigens zijn er ook veel over-
eenkomsten tussen de scholen.
Ze werken bijvoorbeeld allemaal

met Leren Zichtbaar Maken,
geïnspireerd op het gedachten-
goed van John Hattie. Daarmee
worden de leerlingen bewust
gemaakt van de manier waarop
ze leren. Als het dan even niet
lukt om iets onder de knie te krij-
gen, blijven ze gemotiveerd, we-
tend dat ze met de juiste werk-
houding (de z.g. ‘growth mind-
set’) uiteindelijk de leerstof gaan
beheersen.
Meer informatie hier.

De Nijpelsmeisjes Jasmijn en Nancy
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 perso-
nen proberen we met de camera, opvallen-
de, opmerkelijke personen vast te leggen.
Wie is de man, vrouw of kind die daar zit,
loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze week:
‘Nijpelsmeisjes’ Jasmijn en Nancy.

Arend Bloemink: ‘Het Portret van deze Week
betreft een dubbelportret. Twee dames van

‘Het Nijpels’, die elkaar gevonden hebben als
buren èn als creatieven. En waar kun je dan
beter afspreken voor het maken van een
Portret dan bij het Podium van Kunstgein, in
het Atrium van ons Stadshuis. Temeer daar
deze dames zo graag willen dat alle creatie-
ven van ‘Het Nijpels’ samen tot een tentoon-
stelling, tot een heuse expositie van ’Nijpels-
kunst’ komen. En dat het Kunstgein Podium
daarvoor haar deuren zou willen openen.’

‘Dús openen beide dames, elk met een eigen

kunstuiting onder de arm, tijdens de fotoshoot
alvast symbolisch de deuren van het Podium.
Dat gebeuren ging gepaard met veel lol, niet
om het minst omdat ik regelmatig voor de
dames op mijn knieën ging… Eén van de
dames maakte dat al eens eerder mee, zo
vertelde ze. Voor de andere dame was het de
eerste keer. Zo zie je maar weer, het is elke
keer opnieuw een verrassend gebeuren wan-
neer ik langskom voor een fotootje.’

Lees hier veel meer over de Nijpelsmeisjes!

Open Huis openbare scholen

_________________________________________________________________________________________________________________
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PLUS-café
Bouwen aan uw netwerk
Een sociaal netwerk is belang-
rijk: het biedt informele zorg en
steun, maar ook het plezier van
samen dingen doen. Hoe zorgt
u voor een fijn en betrouwbaar
netwerk?
In het PLUS-café op maandag
18 maart kunt u van 14.30 –
16.00 uur met de andere deelne-
mers ervaringen en tips uitwisse-
len over het bouwen van een so-
ciaal netwerk. Ook kunt u plan-
nen maken voor gezellige uitjes
en activiteiten.

Boekenweekactiviteiten
De Boekenweek is dit jaar van
23 t/m 31 maart. Op zaterdag-
middag 23 maart starten we met
Nieuw Nieuwegeins Peil. Van
14.30 – 16.30 uur staan zes
Nieuwegeinse auteurs in de
spotlights en dragen zij voor uit
eigen werk. Met een uitdagende
pubquiz duiken we in de Neder-
landse literatuur en de Boeken-
week in het bijzonder. Geniet
ook van moeders appeltaart en
muziek. Meld je aan als team
van maximaal 5 personen of stel
deze middag je team spontaan
samen. Je maakt met je team
kans op een Boekenweekpakket
inclusief toegangkaartjes

voor een verrassend programma
met Özcan Akyol op vrijdag 29
maart van 20.00 – 22.00 uur!

Het Boekenweekpakket wordt

mogelijk gemaakt door Bruna en
The Read Shop. Deelname aan
Nieuw Nieuwegeins Peil is gratis.
Aanmelden kan via actie@de-
tweedeverdieping.nu o.v.v.

‘Nieuw Nieuwegeins Peil’ of bij
het infopunt in de bibliotheek.

Op vrijdag 29 maart van 20.00 –
22.00 uur is auteur Özcan Akyol
te gast in de bibliotheek. In een
verrassend programma vertelt hij
over zijn jeugd in een taalarm
gezin, zijn boeken en het schrij-
verschap. Geniet van boeiende
verhalen, onverwachte wending-
en en heerlijke hapjes.

‘De moeder de vrouw’ is het the-
ma van de Boekenweek (23 t/m
31 maart). Akyol zoomt tijdens
het interview in op de rol die zijn
moeder in het gezin speelde en
z’n kijk op vrouwen in de litera-
tuur.

‘Turis’, zijn meest recente boek,
gaat over de levenswandel van
een vaak afwezige vader. De
moeder is een passieve, bij-
gelovige vrouw, die haar zoon
aanzet tot een zoektocht met
een onzekere uitkomst.

Reserveer snel via actie@de-
tweedeverdieping.nu of bij het
infopunt in de bibliotheek.
Toegang is € 3 voor leden en
€ 12,50 voor niet leden.

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: 'Het veelvuldig wieden van
het onkruid in de plantsoen zou
heel wat minder kunnen als er
overal bodembedekkers zouden

groeien. De bodembedekkers die
onder struiken hun natuurlijke
plaats vinden komen vaak veel
vroeger op dan andere kruiden.
Daarmee nemen ze laag-bij-de-
gronds de plaats in van latere
omhoogknallers en fleuren grau-
we voorjaarsdagen op met met
hun talrijke bloemetjes.
Speenkruid en vingerhelmbloe-
men zijn prominent in Nieuwe-
geinse plantsoenen, maar het
mag best nog wat meer zijn.'

_________________________________________________________________________________________________________________

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar waarom
zou je stemmen? Vier (aspirant-) leden vertelden dinsdag 12 maart
over de taken van de Provinciale Staten en wat zij voor Nieuwegein
doen. Na afloop was er onder het genot van een hapje en een
drankje volop gelegenheid om op informele wijze van gedachten te
wisselen met de partijen die aan de verkiezingen meedoen.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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De transformatie van het
oude gemeentehuis aan de
Martinbaan begint 1 april
aanstaande. Dan zal be-
gonnen met het voorberei-
dende werk voor de sloop
van de toonaangevende
‘Lens.’ Deze ‘Lens’ was spe-
ciaal gebouwd als bestuurs-
gebouw in de vorm van een
toren tussen de twee ge-
bouwdelen en vormde 10
jaar lang op een natuurlijke
wijze de hoofdentree van het
gemeentehuis. Het markante
object was ontworpen door
Jacco D. Visser Architecten
om de transparantie van het
openbaar bestuur te bena-
drukken. De werkelijke sloop
begint maandag 8 april.
Voor de ‘Lens’ kon geen an-
dere bestemming worden
verkregen binnen de trans-
formatie van het Meander
gebouw. Wim de Gruijter van

Bouwbedrijf De Waal Utrecht
BV laat weten: ‘In het gehele
traject van transitie konden
de ontwerpers geen nieuwe
functie vinden voor dit ken-
merkende object. De ‘Lens’
was een obstakel voor de
laagbouw, zowel voor wat
betreft de schaduw, visueel
en was niet leefbaar in de
nieuwe functie. Ook was her-
bestemming voor kantoor
o.i.d. niet mogelijk. Hiervoor
in de plaats komen tuinen,
een open verbinding in het
dek op parkeer- en
dekniveau.’

De situatie als de ‘Lens’
weg is
Gestreefd wordt om voor de
zomervakantie klaar te zijn
met de sloop. Inmiddels is
het gebied afgezet. Het
Utrechtse bedrijf doet zelf de
bouw en ontwikkeling van de

nieuwe Meander waarin 255
sociale huurappartementen
komen die woningbouwcor-
poratie Portaal gaat ver-
huren. De eerste fase van
oplevering van 111 apparte-
menten is naar verwachting
in het eerste kwartaal van
2020. De tweede en derde
fase van oplevering van de
overige appartementen vindt
plaats in het vierde kwartaal
van 2020 en eerste kwartaal
van 2021.

Het college heeft in decem-
ber 2016 een principebesluit
genomen over de transfor-
matie van het Meanderge-
bouw aan de Martinbaan tot
een gebouw met 255 instap-
woningen. Bewoners rondom
Meandergebouw voerden
actie tegen de bestemmings-
wijziging maar dat mocht
geen baat hebben.

Bewoners
In de nieuwe sociale huurap-
partementen zullen veelal
alleenstaande 23 plussers
komen te wonen. Hiervan
zijn 40 tot 90 woningen be-
stemd voor o.a. uitbehan-
delde psychiatrisch patiën-
ten; mensen met versla-
vingsachtergrond en voor-
malig dak- en thuislozen.

Het koopgedrag van consumenten in
Nieuwegein is de afgelopen jaren flink ver-
anderd. Waar men een paar jaar geleden
liever in de winkel spullen kocht, doet men
dat nu steeds vaker online. Elektronica en
vrijetijdsartikelen als jassen worden steeds
vaker online gekocht. Zo’n 25 tot 33 procent
van de dagelijkse bestedingen in Nieuwe-
gein werd de afgelopen jaren online gedaan.
Die trend onderstreept Lisanne Ploeger van
Jas.nl. De website onderzocht het afgelopen
jaar het koopgedrag betreffende jassen in
Nederland.

Liever online shoppen
Consumenten in Nieuwegein veranderen
hun offline koopgedrag steeds meer naar
online koopgedrag. Met name de jongere
groep consumenten tussen de 18 en 35 jaar
gaat steeds minder vaak de deur uit. Met
name bij modeproducten zoals jassen kiest
de consument steeds vaker voor online
bestellen.
'Die trend zien wij ook. We hebben het afge-
lopen jaar het koopgedrag op onze websites
in heel Nederland bijgehouden. Daarbij kij-

ken we op landelijk niveau, maar ook op pro-
vinciaal en regionaal niveau. Het is zeker zo
dat inwoners uit Nieuwegein graag online
een jas kopen. Ook in verhouding met de
rest van de provincie Utrecht', bevestigt
Lisanne Ploeger van Jas.nl. Lees hier meer.

Strafrechtadvocaat Spong vertelt
Op 22 maart kunt u in DE KOM een uniek
kijkje nemen achter de schermen bij een
topadvocaat. Tijdens het bijzondere thea-
tercollege ‘In Vertrouwen’ vertelt
Mr. Gerard Spong over zijn leven en car-
rière als een van Nederlands meest voor-
aanstaande strafrechtadvocaten. Hij zit
veertig jaar in het vak en werd al zeven
keer uitgeroepen tot Nederlands beste
advocaat. Op intrigerende wijze maakt
Spong u deelgenoot van het functioneren
van een pleitbezorger in strafzaken. Zo
bespreekt hij zijn taakopvatting, dilem-
ma’s waar hij mee te maken heeft en be-
wijsperikelen. Hierbij komt ook een aantal
geruchtmakende moord-, zeden- en
fraudezaken aan bod.

Nieuwegeiners kopen hun jas liever online

Plan voor woningen in kantoor-
pand aan de Graaf Karellaan 1-35
De gemeente Nieuwegein stoomt lekker
door met het transformeren van kantoren
naar woningen. Onlangs heeft het college
een positieve grondhouding aangenomen
ten aanzien van het transformeren van het
kantoorgebouw aan de Graaf Karellaan 1-35
naar woningen.
Als alles voorspoedig verloopt zullen binnen
afzienbare tijd 20 appartementen geslagen
worden in het bijna leegstaande gebouw
langs de Graaf Florisweg in de wijk Fokke-
steeg. Nieuwegein heeft al een overeen-
komst gesloten met de initiatiefnemer over
de bouw van de appartementen. Deze
overeenkomst gaat over de concrete ge-
biedsontwikkeling die moet passen binnen
de structuurvisie.
Het streven ligt om medio 2020 de apparte-
menten klaar te hebben voor bewoning. De
woningen zullen tot het lage middenhuur
segment gaan behoren.

Kind (8) overleden na ongeluk
Een 8-jarig kind uit het Houtense gezin dat
zondagmiddag betrokken raakte bij een ver-
keersongeluk in de wijk Fokkesteeg, is over-
leden. Dat bevestigt de politie vandaag. Een
ander kind raakte gewond bij het ongeluk.
De aanrijding gebeurde op de kruising van
de ‘s Gravenhoutseweg met de Graaf Floris-
weg. Daarbij raakte het gezin uit Houten ern-
stig gewond. Hulpdiensten waren snel ter
plaatse. Er werd ook een traumahelikopter
met een Mobiel Medisch Team (MMT) in-
gezet om te assisteren.
De bestuurder van de zwarte Volkswagen
Golf is in verzekering gesteld. De politie kon
toen nog niet zeggen waarom de automobi-
list precies vastzit. De bestuurder van de
Golf wordt verhoord over zijn rol bij de crash.
Door nog onbekende oorzaak klapten de
twee auto’s hard op elkaar.

Onderzoek
Inmiddels is vast te komen staan dat de
bestuurder van de zwarte Volkswagen Golf
teveel heeft gedronken. Dit kwam naar
boven tijdens de bloedtest. De politie wacht
nog op de uitslag van het onderzoek naar de
snelheid waarmee deze bestuurder heeft
gereden.

__________________________________________________________________________

Transformatie De Meander start 1 april

___________________________________

___________________________________
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Het wijkteam Lekpoort van de politie in
Nieuwegein zoekt contact met deelnemers
van de verschillende BuurtWhatsApp-
groepen in de gemeente. De afgelopen tijd
hebben zij een inventarisatie gemaakt over
het gebruik van dit medium om inbraken
tegen te gaan.
Samen met de gemeente Nieuwegein en de
inwoners van Nieuwegein wil de politie on-
derzoeken hoe zij het aantal inbraken kun-
nen tegengaan.

René Schouten, operationeel Expert GGP en
Wijkagent in Nieuwegein: ‘Ik ben werkzaam
als Operationeel Expert Wijk binnen het wijk-

team Lekpoort. Ik ben in Nieuwegein namens
de politie verantwoordelijk voor de aanpak
van de inbraken. Hieronder valt wat mij be-
treft ook de burgerparticipatie. De politie
werkt veel samen met de gemeente en in dit
geval is dat met Joey van Meurs, werkzaam
bij de gemeente Nieuwegein. Afgelopen tijd
hebben Joey en ik geïnvesteerd in het inven-
tariseren van het aantal WhatsApp-groepen
in Nieuwegein. Hier hebben we inmiddels
een duidelijk overzicht van. Nu is ons idee
om in gesprek te gaan met de deelnemers
van de WhatsApp-groepen. Daarom willen
we een avond organiseren met deelnemers
van BuurtWhatsApp-groepen.’

De avond zal er ongeveer als volgt uitzien:

• Voorlichting over ‘Hoe herken ik een ver-
dachte situatie en wat moet ik vervolgens
doen’.
• Uitleg over ‘Burgernet’.
• Preventietips over het voorkomen van in-
braken.
• Wat kunnen we voor elkaar betekenen als
het gaat om het terugdringen van het aantal
inbraken.

Aanmelden voor de avond kan via
tcw.lekpoort@politie.nl. Hierna volgt dan een
datum, tijdstip en locatie.

Samen met het ROC Midden
Nederland, het Anna NEXT
vmbo en Nieuwegeinse bedrij-
ven organiseert de gemeente
Nieuwegein de ‘Week van het
(v)mbo.’ Ruim 170 leerlingen zul-
len deze week een kijkje nemen
achter de schermen bij de deel-
nemende bedrijven. Tijdens
rondleidingen en workshops krij-
gen de (v)mbo-leerlingen kans
om te ontdekken welke moge-
lijkheden bedrijven te bieden
hebben.

De start van de Week van het
(v)mbo vond plaats op dinsdag
12 maart in de chocoladehal van
Pally Biscuits. Directeur Martijn

Koenders van Pally Biscuits ver-
welkomde 25 leerlingen van de
Tech Campus van het ROC Mid-
den Nederland. Na de opening
stond er een rondleiding op het
programma en een workshop om
het bedrijf te leren kennen.

Ruim 170 studenten van het
ROC en het Anna NEXT deden
van 12 tot en met 14 maart mee
aan de Week van het (v)mbo.
Alle leerlingen zullen een verslag

maken van hun ervaringen. Op
donderdag 14 maart deelden ze
hun verslagen tijdens de slotbij-
eenkomst op het Anna van Rijn
College (locatie Harmonielaan).

Samenwerking onderwijs en
praktijk
De Week van het (v)mbo, voor-
heen Week van het ambacht,
vond voor de derde keer plaats.
De gemeente draagt er met deze
week graag aan bij dat leerlingen

en werkgevers elkaar beter leren
kennen. Hierdoor kunnen de be-
hoeften van het onderwijs en van
bedrijven steeds beter op elkaar
aansluiten. Voor leerlingen biedt
deze week een mooie kans om
te zien hoe het er binnen een be-
drijf aan toe gaat. Voor bedrijven
is het interessant om kennis te
maken met goed opgeleide en
gemotiveerde studenten. Een
bedrijfsbezoek kan leiden tot een
stageplaats, die weer kan leiden
tot een vaste baan. Deze struc-
turele uitwisseling is ook een
speerpunt in de economische
visie, waar de gemeente
Nieuwegein, samen met de stad
invulling aan geeft.

Leerlingen ontdekken hun mogelijkheden bij bedrijven tijdens de ‘Week van het (v)mbo

Politie in Nieuwegein zoekt contact met BuurtWhatsApp gebruikers
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