
Een gezellig avondje voetbal kijken op een groot scherm in de binnenstad van Nieuwegein eindig-
de voor Richard Houtveen in 2010 dramatisch. Hij werd na de wedstrijd neergestoken en overleed.
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Cold Case Team Midden-Nederland heropent moordzaak

Doe mee met de PLUS prijsvraag en win!
Met grote regelmaat ge-
ven wij prijzen weg op
De Digitale Stad Nieu-
wegein. Ook nu kunt u
weer meedoen met de
prijsvraag. Deze keer
geven wij, in samenwer-
king met Supermarkt on-
dernemer Christ van
Loon, van de PLUS Su-
permarkt aan de Neder-
eindseweg, twee kaarten

weg voor de voorstelling ‘The Inevitables’ van ‘Het Groot Niet Te
Vermijden.’

Meedoen met de prijsvraag kan tot en met zondag 3 maart aan-
staande. Het enige wat u hoeft te doen is enkele vragen te beant-
woorden en dan rustig afwachten of natuurlijk de boodschappen
doen bij de PLUS op winkelcentrum Nedereind in Nieuwegein. Ga
hier naar de prijsvraag en maak kans op die twee prachtige kaar-
ten en een avond die u niet snel zult vergeten.

Er is mogelijk een doorbraak in
de zaak rond de moord op de 25-
jarige Richard Houtveen uit Nieu-
wegein. Hij werd in 2010 op de
avond van de WK-finale tegen
Spanje doodgestoken nabij City-
plaza in Nieuwegein. Een toen
33-jarige verdachte uit De Meern
werd gearresteerd, maar die
werd na verloop van tijd vanwe-
ge gebrek aan bewijs vrijgelaten.

Volgens de rechtbank was er
geen reden meer om de 33-jari-
ge verdachte langer vast te hou-
den in voorlopige hechtenis. De
man was een bekende van de
politie en moest toen voorlopig
nog wel even brommen in de cel
voor een andere straf die hij
moest uitzitten.

Ondanks uitgebreid onderzoek
was het de politie niet gelukt om

voldoende bewijs te vinden om
een verdachte voor de rechter te
kunnen brengen. De zaak werd
gereconstrueerd en in 2011 werd
een beloning van 20.000 euro
uitgeloofd voor de gouden tip. In
2012 werd de zaak geseponeerd
Nu, bijna zeven jaar later, heeft
het Cold Case Team nieuwe
aanwijzingen waardoor er van
een ‘heropening’ van de zaak
gesproken kan worden.

Volgende week vraagt de politie
in Opsporing Verzocht ‘specifie-
ke getuigen’ zich te melden. Wat
dat precies inhoudt is nu nog niet
bekend, maar het zou dus moge-
lijk tot een doorbraak in de
moordzaak kunnen leiden. Eer-
der maakte het programma Op-
sporing Verzocht al een recon-
structie in Nieuwegein, maar dat
leverde niets op.

https://www.pen.nl/prijsvraag
https://www.videograaf-jvv.com
https://pcbuitvaartzorg.nl
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Verkiezingsmarkt
Altijd al willen weten hoe afval-
water wordt gezuiverd? Op za-
terdag 9 maart is de rioolwater-
zuiveringsinstallatie (rwzi) in
Nieuwegein/IJsselstein open
voor publiek. Ook is er die dag
een verkiezingsmarkt waarop de
tien politieke partijen, die mee-
doen aan de waterschapsver-
kiezingen op 20 maart, zich pre-
senteren.

Maak kennis met de wondere
wereld van de bacteriën die het
vuile afvalwater weer schoon
maken, wandel mee met de ex-
cursie over de Lekdijk, beklim de
spectaculaire NAP-klimwand of
doe het plastic soep-snorkel-
spel!. Tussen 11.00 tot 16.00 uur
bent u van harte welkom op de
zuivering aan het Klaphek 1 in
IJsselstein/Nieuwegein.

Op 20 maart zijn de wateschaps-
verkiezingen! Weet u al welke
partijen meedoen aan de verkie-
zingen en welke partij het beste
uw belangen behartigt? Op za-
terdag 9 maart kunt u tijdens de
verkiezingsmarkt nader kennis-
maken met de partijen en hun
kandidaten. Die dag zullen alle
tien partijen zich presenteren.

Rondleiding over de zuivering
Was draaien, onder de douche,
WC doortrekken…. En dan?
Waar gaat al dat vieze water uit
Nieuwegein en IJsselstein eigen-
lijk heen en hoe wordt het
schoongemaakt? En wat mag er
nu wel en niet het riool in?

Activiteiten voor kinderen
Ook aan uw kinderen is gedacht.
Natuurlijk kunnen de oudere kin-
deren ‘gezekerd’ klimmen op de
klimwand. De jongsten kunnen
zich uitleven bij de aquaplaytafel.
En alle leeftijden kunnen het
plastic soepsnorkelspel spelen
en microplastics ontdekken.

'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 herfstig recept
met spruitjes en tamme kastan-
jes. 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 Kauwenhof in de
wijk de Doorslag.

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

PDF

Drie nieuwe wijkagenten voor Nieuwegein

Nieuwegein heeft vanaf begin februari 12 wijkagenten. Drie wijk-
agenten zijn onlangs aangesteld. Wij zullen samen met de reeds
bekende wijkagenten Hans, Sander en Wietse het werk in de wijk
voor u gaan uitvoeren. De nieuwe wijkagenten zullen actief zijn in
de wijken Centrum, Merwestein, Fokkesteeg, Vreeswijk en Batau
Noord en Batau Zuid.

De wijkagenten zullen de bewoners via social media informeren
over hun werkzaamheden in de wijken en hopen de wijkbewoners
spoedig te ontmoeten in de wijk. Janien Haars: 'Spreek ons gerust
aan als u ons of de andere wijkagenten tegenkomt of stuur ons
een berichtje! Dit kan via politie.nl of Facebook.

Op de foto van links naar rechts: Steven Fluitsma voor Centrum
en Merwestein, Joey van Lith voor Fokkesteeg en Vreeswijk en
Janien Haars voor Batau Noord en Batau Zuid.

Op zaterdag 2 maart aanstaande
start Bouwspeeltuin Bouwgein
weer op de zaterdag met de hut-
tenbouw na de winterstop. Het
seizoen zal feestelijk worden ge-
opend met koekjes bakken, voor-
jaarsknutselen en natuurlijk hut-
tenbouwen.

Op het bouwgedeelte kun je sa-
men met je vriend(inn)en zelf
een hut van pallets bouwen. Zo
ontstaat er een echte stad waar

iedereen naar hartenlust kan tim-
meren, zagen en spelen. Je mag
meebouwen aan bestaande hut-
ten. Kom je regelmatig? Dan
mag je je eigen hut bouwen!

Wil je lekker meedoen, kom dan
zaterdag 2 maart aanstaande
naar de Bouwspeeltuin aan de
Hoveniersweide 9 in Nieuwegein.
De middag begint om 13.00 uur
en duurt tot 16.00 uur. Aanmel-
den is niet nodig. Toegang gratis

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Feestelijke zaterdagmiddag op Bouwgein

__________________________

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/artikel/herfstig-recept-week-koken-pen
https://www.pen.nl/artikel/de-kauwenhof
https://goo.gl/A4kMSd
https://www.bouwgein.nl
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.gall.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.facebook.com/penpuntnl/


Tennisvereniging Rijnhuyse grijpt haar 50-jarig jubileum aan om het
G-tennis binnen de club verder te stimuleren. Daarom gaat de op-
brengst van het jubileummagazine naar deze groep spelers. Trainers
Bart van Essen en Bas Jansen namen, samen met Jan Peter, Merel,
Ivo en Eileen, de cheque uit handen van Nieuwegeins sportwethou-
der Van Engelen, graag in ontvangst. Alhoewel op de cheque een
bedrag van € 750,-- staat, is dit bedrag door schenkingen in de tus-
sentijd al opgelopen tot meer dan € 1.000,--.

Iedere zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur geven Bas en Bart,

samen met enkele jeugdvrijwilligers, tennisles aan deze G-tennis-
sers. En dat de deelnemers genieten van de sport, maar ook van het
clubgevoel, is evident.

Binnen Tennisvereniging Rijnhuyse krijgt iedereen de ruimte om te
tennissen. Dus ook mensen met een verstandelijke beperking en/of
psychosociale (gedrags)problemen. Sinds het paralympisch uitzwaai-
evenement Rio bij Rijnhuyse in 2016, is Rijnhuyse gestart met les-
geven aan deze G-tennissers. Tijdens de lessen staat plezier voorop.
Deelnemers aan G-tennis komen uit Nieuwegein en de regio.

In november 2018 heeft Bouwin-
vest heeft een partnerschap ge-
sloten met City AED, waarmee
het automatische externe defi-
brillators (AED’s) gaat plaatsen
rondom en in de woningen van
het Bouwinvest Dutch Residen-
tial Fund. Ook Nieuwegein krijgt
de komende maand weer enkele
AED’s in de nabijheid van de ap-
partementen van de vastgoedbe-
legger. Landelijk gaat het om cir-
ca 300 AED’s.

In 2018 werden door City-AED in
opdracht van Bouwinvest al twee
AED’s geplaatst in de apparte-
mentencomplexen aan de Rem-
brandthage en één bij een een-

gezinswoning aan de IJlsterves-
te. Komende maand zijn wonin-
gen aan de beurt aan de Wisen-
tweide, de Hindeweide en de
Kooikersweide.

‘Door de samenwerking met
bouwend Nederland kunnen we
op grote schaal voor hartveilig-
heid zorgen in woon- en werk
omgevingen. Daarmee redden
we vele honderden levens per
jaar’ aldus Marcel Mattijssen,
Managing Director City AED.

Bouwinvest is de eerste in de
sector die deze stap zet om een
bijdrage te leveren aan een lan-
delijk AED-netwerk. In Nieuwe-

gein lopen meerdere initiatieven,
zo werd onlangs bekend dat de
wijk Fokkesteeg ‘hartveilig’ is

door een optimale dekking van
AED’s.

Meerdere AED's in Nieuwegein

Cheque voor G-Tennis bij Tennisvereniging Rijnhuyse



https://www.moenmakelaars.nl


Het college van B&W wil een vol-
gende stap zetten in de uitvoe-
ring van het Grondstoffeninza-
melplan. Het college legt de ge-
meenteraad 28 maart een plan
voor om het omgekeerd inzame-
len van huishoudelijk afval mo-
gelijk te maken. ‘Uitgangspunt is
het besef dat twee derde van het
afval een grondstof is die we op-
nieuw kunnen gebruiken. Daar-
voor maken we het scheiden van
grondstoffen aan huis nog mak-
kelijker, zoals papier, GFT en
plastic. Uiteindelijk willen we zo
ook de steeds hogere kosten
voor afvalverwerking beperken’
aldus de gemeente in een pers-
bericht.

Het college van B&W vindt dat
iedere bewoner een bijdrage kan
leveren aan het verbeteren van
het milieu door beter het afval te
laten scheiden, zodat de grond-
stoffen uit het afval worden her-
gebruikt. ‘Twee derde van ons
afval is een bruikbare grondstof’
aldus het college. Meer dan twin-
tig procent van de gemeenten
kiest al voor omgekeerd inzame-
len. Het voorstel Omgekeerd in-
zamelen wordt behandeld in de
commissievergadering van ROM
op 7 maart en de raadsvergader-
ing van 28 maart.

Wat verandert er?
Bewoners van laagbouw krijgen
straks een minicontainer voor
PMD (verpakkingen van plastic
of metaal en drankenkartons) in
plaats van de huidige voor het
restafval. Het (kleine beetje) rest-
afval kunnen worden wegge-
bracht naar een nieuw te plaat-
sen ondergrondse container in

de buurt. ‘Eind 2019 nodigen we
de eerste wijk uit om mee te
denken over de beste locaties
voor de ondergrondse containers
voor restafval. Voor bewoners
van hoogbouw blijft alles nu nog
hetzelfde. Eind 2020 kijken we
wat voor hen de beste oplossing
is: omgekeerd inzamelen of na-
scheiden’ zegt het college.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft eind
2016 het Grondstoffeninzamel-
plan vastgesteld. Daarbij werd
afgesproken dat er onderzoek
zou worden gedaan naar de kan-
sen en mogelijkheden van voor-
scheiden versus nascheiden van
PMD (verpakkingen van plastic
of metaal en drankenkartons).

‘Het onderzoek toont aan dat
voorscheiden van grondstoffen in
combinatie met omgekeerd inza-
melen het beste rendement lev-
ert voor milieu, kosten en service
voor inwoners.’ Het doel is om
de hoeveelheid restafval terug te
brengen naar 121 kilo restafval
per inwoner per jaar in 2020.
‘Dat past in de ambitie van het
Rijk.’

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

Februari 2015

Vier jaar geleden werd winkel-
centrum Hoog Zandveld en de
directe omgeving flink aange-
pakt. Tijdens de verbouwing van
het winkelcentrum bleef super-
markt C1000 ‘gewoon’ open en
werden de klanten via steeds
wisselende doorgangen naar bin-
nen geleid. Na de uitbreiding van
de winkel verdween C1000 en
verscheen Albert Heijn.

Voortaan lopen met je huisvuil door de wijk

______________________________________________________________________________________________________________

http://www.filmscanning.nl
https://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/
http://www.plusvanloon.nl


Tijdens de jaarlijkse Algemene
Ledenvergaderingvan Hengel-
sportvereniging De Vaart-Pos-
car, die op 19 februari jl. werd
gehouden in het Dorpshuis op
Fort Vreeswijk, werden de aftre-
dende bestuursleden Henk
Zwaan en Aart Verwey in hun
functie als penningmeester en
secretaris met algemene stem-
men herbenoemd. Bert Duister
werd benoemd als algemeen
bestuurder.

Voor de functie van voorzitter,
die gedurende 21 jaar, deels ad
interim, werd vervuld door Aart
Verweij, werd Martin Plinck door
het bestuur bereid gevonden, om
het voorzitterschap op zich te ne-
men. Binnen het bestuur was hij
al enkele jaren actief en beschikt

over een ruime bestuurlijke er-
varing en kan mede door zijn re-
cente pensionering voldoende
tijd vrij maken, om deze taak op
zich te nemen.

Met applaus ondersteunde de
vergadering het voorstel, hem in
deze functie te benoemen. Door
de overdracht van de voorzitter-
shamer door Aart Verweij, aan-
vaardde hij de nieuwe functie en
dankte hij de leden voor het in
hem gestelde vertrouwen. Hij
leidde de vergadering daarna en
wist direct op overtuigende wijze
de soms gevoelige zaken binnen
de juiste proporties te brengen.

De vereniging, die ruim 1900 le-
den telt, zal zich in het komend
jaar inzetten, om vooral jeugdige

vissertjes bij het verenigingsge-
beuren te betrekken en het wed-
strijdvissen wat meer onder de

aandacht van de niet actieve le-
den te brengen.
(Op de foto links: Martin Plinck)

Martin Plinck nieuwe voorzitter De Vaart-Poscar

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.

Op de pagina hierboven kon u het al lezen. We gaan vrolijk met ons huisvuil door de wijk lopen. Jong en oud, arm en rijk. Een mooie nieuwe
dimensie aan 'Nieuwegein Beweegt!' Zijn we net gewend aan het twee-aan-twee zetten van de containers op de stoep, zodat het ophalen
sneller gaat, moeten we eind volgend jaar met ons huisvuil sjouwen door de wijk. Nou ja dat scheelt in ieder geval weer een hoop mankracht
bij RMN en zal het ophalen wel goedkoper worden, toch? Maar dat niet! We gaan zelfs meer betalen voor deze door de burger verleende
diensten! Snapt het nog? Dat omgekeerd ophalen.

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
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MHCN Rookvrije Generatie

De Mixed Hockey Club Nieuwegein
(MHCN) is genomineerd voor de
Rookvrije Generatie Award in de ca-
tegorie sportvereniging. Een zeer te-
rechte nominatie. MHCN is de eer-
ste, en tot nu toe enige sportverenig-
ing in Nieuwegein, die sinds de in-
gang van het seizoen 2018-2019
volledig rookvrij is. Een grote stap
om de jongeren in Nieuwegein ge-
zond en rookvrij te laten opgroeien.

Afgelopen zomer is er in de Alge-
mene Ledenvergadering bijna una-
niem gestemd voor een volledig
rookvrij sportterrein. Een initiatief
van het bestuur, mede naar aanlei-
ding van vragen en initiatieven van
jeugdleden en ouders. Hierbij zijn ze
uiteraard niet over één nacht ijs ge-
gaan. Er is intensief met leden en
ook veel jeugdleden gesproken,
waarbij degene die op het moment
roken zeker niet vergeten zijn. Deze
kleine groep gaf aan dat dit voor de
lange termijn, de jeugd en de ge-
zondheid het beste besluit is. De en-
quête onder alle leden bevestigde dit
standpunt.

Na het besluit is er op het terrein is
op verschillende manieren het rook-
vrije beleid kenbaar gemaakt. Door
middel van de bordjes, vlaggen en
hesje, samen met jonge trainers/
coaches die het goede voorbeeld
hebben gegeven. Leden of gasten
die niet op de hoogte zijn worden
vriendelijk gewezen op het rookvrije
beleid en zonder discussie gaat dan
de sigaret uit.

Voor een kleine groep was het even
wenen en er zijn wat ‘ongehoorza-
me’ momenten geweest, maar na
verloop van tijd zijn die er niet of
nauwelijks meer. Sta jij ook hele-
maal achter het rookvrije beleid?
Laat dit dan weten door te stemmen
op MHCN via de website van de
Rookvrije Generatie. 'En natuurlijk
hopen we dat snel meer sportvere-
nigingen en andere locaties volgen.'

'SamenLoop voor Hoop Nieuwegein'
Op zaterdag 1 op zondag 2 juni aanstaande vindt voor de eerste keer ‘Samen-
Loop voor Hoop’ plaats in Nieuwegein. Verleden jaar kon het evenement van-
wege te weinig deelnemers geen doorgang vinden. SamenLoop voor Hoop is
een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-
uurs wandelestafette staan de deelnemers, samen met lotgenoten, stil bij kanker
én wordt het leven gevierd. Je aanmelden voor het evenement kan vanaf van-
daag. ‘Laten we er dit jaar een succes van maken en meld je aan!’ aldus Kirsten
Teunisse van de organisatie tegenover onze redactie.

Tijdens de loop zijn er optredens,
verschillende ceremonies en al-
lerlei acties van deelnemers die
op een bijzondere wijze geld in-
zamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. De openheid
en eensgezindheid maken van
een SamenLoop een evenement
dat niemand onberoerd laat. Het
evenement wordt volledig door
vrijwilligers georganiseerd.

SamenLoop voor Hoop vindt
haar oorsprong in de Verenigde
Staten. Relay for Life, zoals het
evenement daar heet, wordt al
sinds 1985 georganiseerd. Door
de jaren heen is het uitgegroeid
tot het grootste fondsenwerven-
de evenement ten bate van kan-
kerbestrijding. Inmiddels vinden
er jaarlijks meer dan 6.000 wan-
delestafettes plaats verspreid
over tientallen landen, nu ook
dus voor het eerst in Nieuwe-
gein.

Een SamenLoop heeft een heel
herkenbaar concept, dit is mede
de kracht. Het is een lokaal geor-
ganiseerd evenement, waarbij je
als betrokken vrijwilliger veel

ruimte krijgt om er met de com-
missie een eigen invulling aan te
geven. Je geeft je eigen kleur
aan het evenement en er zijn
een aantal vaststaande onderde-
len, waaronder onderstaande ce-
remonies:

• De Kaarsenceremonie
Wanneer de avond valt verlicht-
en kaarsenzakken met persoonli-
jke boodschappen het parcours.
Tijdens deze ceremonie worden
de dierbaren herdacht en wordt
gevierd dat mensen kanker heb-
ben overwonnen.

• De Slotceremonie
Na 24 uur wandelen loopt ieder-
een de laatste ronde en wordt de
opbrengst bekend gemaakt en
de cheque overhandigd aan
KWF Kankerbestrijding.

De KinderLoop
Naast de ceremonies organis-
eren wij er ook een speciale
KinderLoop voor basisschool-
leerlingen. Dit is een verkorte
sponsorloop van 24 minuten.
Kinderen van basisscholen
stellen in samenwerking met de

SamenLoop en hun school eigen
teams samen. Kinderen krijgen
zo ook de mogelijkheid om geld
in te zamelen voor onderzoek
naar kanker.

Deelname
Deelname hoeft niet alleen. Je
kunt ook een team vormen van
familieleden, vrienden, buren,
verenigingsgenoten of collega’s
(10 – 15 mensen) en loop mee.
Tijdens de 24 uur durende wan-
del-estafette wisselen de teamle-
den elkaar steeds af. Er loopt
dus altijd minstens één teamlid
over het parcours als symbool
voor de voortdurende strijd tegen
kanker. Bezoekers en teamleden
die niet wandelen, kunnen on-
dertussen volop genieten van het
evenement. Bijvoorbeeld van de
levendige braderie en optredens
van artiesten.

Voor meer informatie en aanmel-
den kunt u de website bezoeken.
Ook kunt u een e-mail sturen
naar: nieuwegein@samen-
loopvoorhoop.nl.

www.samenloopvoorhoop.nl

____________________________________________________________________________________

https://rookvrijegeneratie.nl/awards/mixed-hockey-club-nieuwegein/
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https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


http://www.slagerijwimkastelein.nl


MERWESTEIN
Ontdekt u graag op de fiets
mooie plekjes in Nieuwegein en
omgeving en zou u dit graag met
andere willen doen? Fiets dan
mee met de nieuwe fietsgroep
die op dinsdag 5 maart 2019
start in Blokhoeve. Om de week,
elke even week, zal er een groep
55+’ers om 13.00 uur vertrekken
vanaf de Peppelhoeve in Blok-
hoeve om samen tussen de 20
en 30 km te fietsen. Kom op uw
eigen fiets en fiets mee met deze

gezellige nieuwe groep.

Fietsen is eenmooieen laagdrem-
pelige manier om nieuwe mensen
te leren kennen, veel van de
omgeving te zien en om in beweg-
ing te blijven. Bewegen helpt om u
lichamelijk enmentaal fitter te voe-
len, ook op oudere leeftijd. Gaat u
er graagopuit en lijkt het u gezellig
om dit samen met anderen te
doen? Fiets dan mee met de
nieuwe fietsgroepdieopdinsdag5
maart 2019 start in Blokhoeve.

Voor vragen of meer informatie
kunt u terecht bij Buurtsportcoach
Julia van Weelden van SportID
Nieuwegein op 030-6004267 of
via j.vanweelden@merwestein.nl.

SPORTID NIEUWEGEIN
Deze vakantie organiseren wij
weer hele leuke sportieve acti-
viteiten! Samen met allemaal
sportaanbieders uit Nieuwegein
zorgen voor een divers aanbod.

Lekker bewegen samen met je

vriendjes en vriendinnetjes, kom jij
ook? Houd onze Facebookpagina
en website in de gaten voor de
kalender, binnenkort komt die on-
line. Tot snel! Klik hier voor het
aanbod van de verschillende ac-
tiviteiten bij SportID Niueuwgein.

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

Arend Bloemink: 'Wanneer ik, in de straat waar het Portret van deze Week woont, op zoek ben naar het juiste huisnummer gaat er een voor-
deur open. Een vriendelijke mevrouw zegt ‘Ik denk dat u hier moet zijn… ik zag u lopen met de camera!’. Het klopt. ‘Kom binnen!’. Een heer-
lijke ontvangst, ik voel me welkom!' Binnen wacht het Portret. We stellen ons voor. Moeder en dochter. De dochter is het Portret: Ceres.'

Maak middels de antwoorden die Ceres Verkaik op de vijf (altijd dezelfde) vragen geeft nader met haar, met haar behaalde resultaten, met
haar toekomstplannen en met hoe zij over Nieuwegein denkt, kennis. Klik hier om naar het portret te gaan.

Fietsen en bewegen in Merwestein én bij SportID Nieuwegein
_________________________________________________________________________________________________________________
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Inzicht in je gezondheid
Op donderdag 28 februari van
20.00 – 21.30 wordt de work-
shop Inzicht in je eigen gezond-
heid gegeven.

Gezondheid is meer dan niet
ziek zijn. Onder andere hobby’s,
werk, vrienden en positief denk-
en dragen bij aan je gezondheid.
Ontdek wat je zelf kunt doen aan
je eigen gezondheidssituatie.

Hoe ga je om met de uitdagingen
in je leven? Bijvoorbeeld: het
verlies van je baan, een verhui-
zing naar een nieuwe stad, de
geboorte van je eerste kind of
een relatiebreuk.

Hoe zorg je goed voor jezelf?
Ontdek samen met inwoners en
professionals wat je zelf kunt
doen om je fijner en vitaler te
voelen tijdens de lezingen en
workshops over positieve ge-
zondheid op het gezondheids-
plein in de bibliotheek.

Meedoen? Stuur dan een mail
naar actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. Workshop
Positieve gezondheid en de da-
tum.

Provinciale Staten
Misschien omdat je het belang-
rijk vindt wat er met de wegen en
het openbaar vervoer gebeurt?
Of dat je een mening hebt over
de luchtkwaliteit en windmolens?
En je bijvoorbeeld ook graag wilt
dat Nieuwegein meer ruimte
maakt voor recreatie en toeris-
me?

Op dinsdagavond 12 maart om
20.00 uur in de bibliotheek lich-

ten vier (aspirant-)leden van de
Provinciale Staten, Arthur Kock-
en (VVD), Willem Wijntjes (CDA)
Huub van Essen (GroenLinks)
en Peter Snoeren (D66), toe wat
de Provinciale Staten voor Nieu-
wegein bepalen.

Dat is gelijk een mooie gelegen-
heid om hen de onderwerpen
voor te leggen waarvan jij vindt
dat de Provinciale Staten zich er-
voor moeten inzetten.

De avond duurt tot 21.30 uur.
Daarna is er ruimte om onder het
genot van een hapje en een
drankje op informele manier ken-
nis te maken met partijen die
deelnemen aan de verkiezingen.

De toegang voor deze avond is
gratis. Aanmelden kan via ac-
tie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Politiek café’ en de datum.

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 Nieuwe-
geinse natuurliefhebber Udo
Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje
dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'De krokussen staan in
bloei en verleppen zelfs al weer.
Dat zijn dan wel de vroege kro-
kussen, die wat kleiner zijn dan
de overige drie soorten. Hoewel
krokussen oorspronkelijk van
buiten Nederland geimporteerd
zijn als tuin- of stinzenplantje,
zijn ze soms ook langs wegen en
paden te vinden. Verwilderd dus,
en dat kan ook door uitzaaiing

komen (De zaden zijn eigenlijk
kleine bolletjes).'

'Tussen de talrijke sneeuwklok-
jes in bermen en plantsoenen
verschijnen af en toe krokussen.
Meestal lichtblauw of geel. Dat
zijn dan wel vroege krokussen
(zo heten ze) want die bloeien
ongeveer gelijk met de sneeuw-
klokjes. Heeft u ze al in uw tuin?
Ze doen het ook, maar kort, in de
vensterbank...'

_________________________________________________________________________________________________________________

Eric Borrias was in 2016 Verteller van het Jaar. Op vrijdagmiddag 1
maart van 16.00 – 16.30 uur, in de voorjaarsvakantie, brengt hij met
zijn verteltheater voor 8 tot 12 jaar de geschiedenis van de oude Hol-
landse Waterlinie weer tot leven.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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Op 7 april 2019 organiseert De Ruilfabriek
weer een Ruil Event, het is de tweede dit
jaar. Deze keer geen woonaccessoires maar
kleding. Het gaat om heren-, dames- en kin-
derkleding (vanaf maat 68). Het thema is
‘Lente.’ Hoeveel kleding ligt er bij jou in de
kast? Lever van te voren jouw eigen kleding
in en zoek toffe items tijdens het Ruil Event.
Deze keer wordt het gehouden in het Dorps-
huis op Fort Vreeswijk 1A in Nieuwegein.

Hoe werkt het Ruil Event
Je kunt de items inleveren op de dag van
het Event tussen 12.00 uur en 14.00 uur in
het Dorpshuis. De Ruilfabriek neemt je spul-
len in, voor ieder item ontvang je 1 punt. Met
deze punten kun je op 7 april van 16.00 uur
tot 20.00 uur komen shoppen. Tussen
19.00 uur en 20.00 zijn niet- deelnemers
toegestaan. Er is pasruimte aanwezig.

Toegangsprijs
Deelnemers aan het Ruil Evenement beta-
len 5 euro per persoon. Kinderen tot 18 jaar
gratis. Heb je eerder deelgenomen aan het

Woonaccessoires Ruil evenement in februari
dit jaar? Dan heb je een kortingskaartje van
1,50 ontvangen in de Goody Bag. Niet deel-
nemers, die binnen mogen komen van tus-
sen 19.00 uur en 20.00 uur betalen 3,50 eu-
ro. Alle overgebleven items kunnen gekocht
worden voor 1 euro per stuk. Je kunt contant
of per pin betalen.

De gehele opbrengst gaat naar de Stichting
van de organisatie. ‘Als er dan nog overge-
bleven items zijn, worden deze geschonken
aan de crisisopvang BOKA van Stichting De
Tussenvoorziening in IJsselstein en de Kled-
ingbank in Nieuwegein’ aldus Ilja Jansen
van De Ruilfabriek.

Tijdens het Ruil Event kun je een heerlijk
kopje koffie/thee of fris nuttigen in de Citadel
ruimte in het Dorpshuis. Hier kun je alleen
contant afrekenen. Ook is er een onderne-
mersmarkt gedurende de dag waar je kennis
kunt maken met alle ondernemers die De
Ruilfabriek een warm hart toedragen.

De Ruilfabriek in teken van 'Lente' kleding
Tram rijdt bij remise langzamer

De trams bij de remise in Nieuwegein rijden
voorlopig wat langzamer. De snelheid op dit
gedeelte van de trambaan tussen de brug
over het Amsterdam Rijn kanaal en de aan-
sluiting op de remise is sinds vandaag terug-
gebracht naar 15 kilometer per uur.

Het trambedrijf van de provincie Utrecht
heeft deze maatregel genomen in het belang
van de reizigers. Trams kunnen zo doorrij-
den, terwijl wordt gewerkt aan storingshers-
tel van seinen en wissels. Voor de reizigers
verwachten wij niet of nauwelijks vertraging-
en.

Bij de remise in Nieuwegein bevindt zich de
wisselstraat, het centrale kruispunt van de
trambaan. Trams rijden hier de remise in en
uit en vertrekken op deze plek naar diverse
bestemmingen. Vanwege de centrale ligging
zijn op dit kruispunt diverse seinen en wis-
sels geplaatst. Het digitale systeem dat deze
seinen en wissels aanstuurt gaf eind vorig
jaar veel onterechte storingsmeldingen.
Daarom heeft het trambedrijf besloten dit
systeem tijdelijk uit te schakelen en nader
onderzoek te doen naar de oorzaak van
deze storingen.

Veiligheidsmaatregelen
Om te kunnen blijven rijden zijn voor het
tramverkeer meerdere veiligheidsmaatrege-
len genomen. Zo is een voorrangsregel in-
gesteld die bepaalt dat op dit gedeelte van
de lijn nooit meer dan één tram rijdt. De
snelheidsbeperking naar 15 kilometer per
uur maakt het verder mogelijk voor de tram-
bestuurders om vanuit de cabine te bepalen
of de wissels in de juiste rijrichting liggen.
Door de snelheid beperkt te houden, is het
ook niet langer nodig om wisselwachters te
plaatsen die de situatie op de trambaan in
de gaten houden en de wissels met de hand
omzetten. Bovendien heeft het trambedrijf
lampen geplaatst, zodat in de avond goed te
zien is of de wissels in de juiste stand staan.
De actuele situatie wordt voortdurend in de
gaten gehouden via de verkeersleiding op
de remise.

Aan het systeem dat de wissels en seinen
aanstuurt, is door de leverancier storingsher-
stel uitgevoerd. Het trambedrijf van de pro-
vincie werkt momenteel aan een permanen-
te oplossing. Tot die tijd blijft deze tijdelijke
maatregel van kracht. De verwachting is dat
de gevolgen voor de reistijd zeer beperkt
zijn. De lengte van het gedeelte van de tram-
baan waar langzamer gereden wordt, is
slechts ongeveer 250 meter.

________________________________________________________________________

Winkeluittocht winkelcentrum Cityplaza
De politiek maakt zich zorgen om de winkeluittocht op Cityplaza. ‘Daarom zal het CDA in
de raadsvergadering vragen naar aanleiding van de berichtgevingen in de media’ aldus
Gerben Horst, fractievoorzitter van het CDA in Nieuwegein. ‘Vooral lokale winkeliers ver-
wijten de verhuurder Wereldhave de huren te fors te verhogen en zich star op te stellen bij
afspraken over de huur-termijn.’ Het CDA wil dat het college hierover het gesprek aangaat
met Wereldhave en de winkeliers op Cityplaza.

Het CDA maakt zich grote zorgen over de diversiteit van het winkelcentrum Cityplaza nu
steeds meer lokale ondernemers hun deuren sluiten. Het is belangrijk dat er een divers en
aantrekkelijk winkelaanbod op Cityplaza is. Daarmee onderscheidt Nieuwegein zich van
andere winkelcentra in de regio. Recent stond in de media dat Cityplaza het binnen de re-
gio opvallend goed doet. “Een divers winkelaanbod speelt daarin een flinke rol. Die diver-
siteit wordt voor een groot deel geleverd door lokale ondernemers”, aldus het CDA. Zij vindt
dat juist die rol van lokale ondernemers op Cityplaza door het college nadrukkelijk met We-
reldhave moet worden besproken in relatie tot de huurhoogte en huurtermijnen.

Recent heeft het CDA gesproken met de winkeliers op het pleintje bij de tramhalte van City-
plaza en hun zorgen gehoord over de verwachte overlast de komende jaren. De nieuwe on-
twikkeling in City West is een goede zaak, ook voor ondernemers. Van der Sluiszen: “Maar
de jarenlange bouwwerkzaamheden aan het tramstation, busstation en de nieuwe woning-
en kunnen ook voor veel overlast voor de winkels aan de westkant van City Plaza gaan
zorgen.” Het CDA vindt dat deze en andere zorgen frequent door het college met de winke-
liers moeten worden besproken. Samen kan dan worden gekeken naar passende oplossin-
gen.

https://www.albeka.nl
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