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Gemeentenieuws online
Iedere week verschijnt er in het plaatselijke weekkrantje (áls dat al in
uw brievenbus belandt) het gemeentenieuws. Hierin vindt u het
nieuws van uw gemeente. Veel wisten het al, maar wekelijks zijn

deze gemeentepagina’s ook te lezen op de Digitale Stad Nieuwegein.
Klik hier om het gemeentenieuws van deze week te lezen.
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Reacties op Lot's windmolenplannen (PAG 14/15)

‘Slachtoffers
mogen niet
vergeten
worden’

Koningsdag in Vreeswijk en Nieuwegein Noord (PAG 7)

Zij wonnen een Teppanyaki-bakplaat (PAG 4)
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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. Al jaren maakt onze
‘Kookgek’ Eric Dekker wekelijks
een heerlijk recept voor u in de
rubriek: ‘Koken met PEN.’
Deze week witlof, kruimige aar-
dappelen en camembert. 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 Nieuwe Kerkweg
in de wijk Vreeswijk.

__________________________

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

Extra openingstijd
Kledingbank4Nieuwegein

De Kledingbank4Nieuwegein
(K4N) zal met ingang van mei
iedere eerste woensdag van de
maand ook in de avonduren
open zijn. De eerste avondopen-
stelling is op woensdag 1 mei
van 19.00 uur tot 21.00 uur. De
Kledingbank4Nieuwegein is
gevestigd aan de Vredebestlaan
23 in de wijk Jutphaas. Houders
van een Stadspas/U-pas of in-
woners met een doorverwijzing
zijn van harte welkom.

Het bestuur van de Kledingbank
voor Nieuwegein (K4N) is in sa-
menwerking met het bestuur van
de Speelgoedbank voor Nieuwe-
gein, een onderzoek gestart naar
een extra doelgroep die gebruik
zouden kunnen en mogen ma-
ken van de beide voorzieningen.
‘Op dit moment mogen alleen
inwoners met een Stadspas,
U-pas of een doorverwijzing ge-
bruik maken van beide voorzie-
ningen. Uit onderzoek is echter
gebleken dat er een groot aantal
inwoners wel een modaal bruto
inkomen hebben, maar door ver-
schillende omstandigheden toch
een netto besteedbaar inkomen
hebben dat gelijk of soms zelfs
onder de armoedegrens ligt. Bij
deze groep moet ook zeker ge-
dacht worden aan ZZP-ers en
gepensioneerden. Daarnaast
kwamen er regelmatig vragen of
wij ook ‘s avonds geopend zijn,
voor mensen die overdag niet
kunnen of geen oppas hebben
voor de kinderen’ aldus het
bestuur.

Daarom is de Kledingbank4Nieu-
wegein met ingang van 1 mei
ook op woensdagavond open.
Verdere openingstijden zijn:
dinsdag en vrijdag van 09.00 uur
tot 12.30 uur.

Mauritsschool
haalt 4000 euro
op
voor War Child!
Begin dit jaar is Eline
Hendriks, leerling uit groep
7 van de Mauritsschool in
Vreeswijk met het idee ge-
komen om een sponsorloop
te organiseren voor War
Child.

War Child streeft naar een gezonde geestelijke ontwikkeling van
oorlogskinderen, zodat zij kunnen bijdragen aan een vreedzame
toekomst. Dat doen we met psychosociale hulp, zodat kinderen
hun nare ervaringen kunnen verwerken en weer vertrouwen op-
doen. Met onderwijs, zodat ze zicht krijgen op een betere toe-
komst. En met bescherming, zodat ze veilig kunnen opgroeien.

Tijdens de Koningsspelen van vrijdag 12 april hebben alle leerlin-
gen van de school rondjes gerend om zoveel mogelijk geld op te
halen. Tijdens de Paasviering heeft Eline de cheque van maar
liefst 4000 euro namens alle kinderen overhandigd aan Judith
Verhoef, vrijwilliger van War Child. ‘Wij zijn als school enorm trots
op deze geweldige actie, georganiseerd door één van onze leer-
lingen!’ aldus Nadia van Dijk van de Mauritsschool.

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 blikken. Dat doen we met een foto en een klein verhaaltje.
Deze week kijkt Fred de Sevren Jacquet terug op de verschei-
denheid aan bands die op Geinbeat hebben gespeeld.

Fred: 'Door de jaren
heen hebben de
diverse Geinbeat-
programmeurs
geprobeerd om –
naast regionale en
landelijke groot-
heden – Nieuwegein-
se bands op het
podium te zetten.
Leuk waren de optre-

dens van Militia Prima, waarbij hun halve school voor het
podium zeer uitbundig stond te doen. Daarnaast hadden we
de diverse bands van de popopleiding van De Kom, de ses-
sionband van café De Hoop en de winnaar van de school-
bandcompetitie: Spoetnix. Verder oa. Elfire, Dim Sum, Dara-
iavahousj, Blue Revenge, No Butt No Hole, KAAS, Selfish Me,
Four Riddles, Xeddex, De Drie Madeliefjes, Rite Of Passage,
Matter Of Seconds, Blue Monday, BBBBand, Mill, Casper,
Growin’, Friends Of Swing, DOOA, en als laatste, de grootste:
Kensington.
Ben er vast nog wat vergeten!'

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

__________________________

2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sessionband Café De Hoop tijdens
Geinbeat 2005 Foto: Anneke de Waal ©

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-lekker-eten-kan-erg-simpel-aldus-onze-kookgek-eric-dekker
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-lekker-eten-kan-erg-simpel-aldus-onze-kookgek-eric-dekker
https://www.pen.nl/artikel/de-nieuwe-kerkweg
https://goo.gl/A4kMSd
http://www.kledingbank4nieuwegein.nl
https://www.mauritsschool-nieuwegein.nl
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.slagerijwimkastelein.nl
http://www.gall.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://twitter.com/nieuwegein123


12 Mei
Themazondag bij
Museumwerf Vreeswijk
Op 12 mei is er weer Themazondag bij Mu-
seumwerf Vreeswijk. Het onderwerp van de
belangstelling is deze keer Museumschepen.
Daarmee ligt onze Museumhaven Vreeswijk
vol! Een aantal van deze museale schepen
meert speciaal voor deze middag af langs de
kade van de Museumwerf Vreeswijk om te
worden bewonderd. U kunt onder meer een
zijschroefinstallatie in werking zien en een
kijkje nemen aan boord van een van de
schepen. Aan boord en tijdens een aantal
korte lezingen vertellen de schippers over
hun schepen.

Themazondagen
Tijdens de zomermaanden organiseren we
bij Museumwerf Vreeswijk een Thema-
zondag op elke eerste zondag van de
maand. Daar zijn soms uitzonderingen op.
Omdat de eerste zondag in mei op Bevrij-
dingsdag valt, is deze themazondag een
week verschoven, naar 12 mei dus.

Op 1 juni is de volgende Themazondag. Die
wordt op een zaterdag georganiseerd en
wordt daarom Themazaterdag. Dan is er de
workshop Baklopen: zandlossen met de los-
bak in de IJsselaak Door Gunst Verkregen,
voor ieder die wil!

De Themazondag is een kleinschalig evene-
ment waarbij verschillende thema’s aan bod
komen die iets te maken hebben met de bin-
nenvaart, de werf, het water of die gewoon
leuk zijn. Natuurlijk is ons gezellige Thee-
huys met binnen- en buitenterras dan weer
geopend voor een lekker kopje koffie of thee
en een stuk koude of warme appeltaart.

Tijdens de Themazondag is Museumwerf
Vreeswijk geopend van 13 tot 17 uur. De en-
tree is als gewoonlijk: € 2,- p.p. Bootsmaatjes
en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toe-
gang. Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de
Wierselaan 113 in Nieuwegein.

Kokkebogaard
op de sportieve toer
Micha Torcque en Nick Brugman-Beijen zijn
twee buurtbewoners uit de wijk Zuilenstein
met sportieve plannen voor het park Kokke-
bogaard. In 2018 organiseerden zij de Ko-
ningsspelen op basisschool De Toonladder.
Nu gaan zij een stapje verder en leggen de
lat hoger. Zij willen namelijk park Kokkebo-
gaard een sportieve upgrade geven. Dit park
is toegankelijk voor iedereen en biedt veel
mogelijkheden, daar spelen de mannen
graag op in.

Tijdens de vergadering van het Wijkplatform
presenteerden zij vol enthousiasme hun idee
‘Sportplein Zuilenstein’. Het gaat om urban
sports, dat zijn sporten in de wijk die het
straatbeeld kenmerken, met een stoer karak-
ter. Van duurzame toestellen gemaakt van
hout en ijzer, drie verschillende hardloop-
routes door het park, tot een veld waar boot-
camp- of yogalessen kunnen worden gege-
ven.

Het Sportplein moet een centraal ontmoe-
tingspunt worden om samen te sporten in en
met de buurt, vrienden en familie. Dit is maar
een kleine selectie van hun droomplan of het
grotere geheel zoals zij dat zelf noemen.
Hun droomplan bestaat uit het realiseren van
het ultieme urban sportplein.

Sportevenement op 27 april
Om deze droom om te zetten in realiteit heb-
ben zij steun nodig van de bewoners uit de
wijk. En daarom organiseren zij op 27 april
tijdens Koningsdag een gratis sportevene-
ment om iedereen kennis te laten maken met
hun droom. Op deze dag, van 10:00 tot
16:00 bij het witte bruggetje aan de Neder-
eindseweg, ter hoogte van nummer 155,
staat aan de zijkant van het park de zoge-
naamde Mobstacle trailer. Op het grasveld is
die dag een minihindernisbaan uitgezet en
iedereen krijgt de kans om op dit circuit de
snelste tijd neer te zetten. Met een grote digi-
tale klok bij de start en finish zetten ze een
uitdaging neer die circa 2-5 minuten per per-
soon duurt. De snelste persoon van deze
dag wint een leuke prijs.

Woont u in de buurt en bezoekt u op 27 april
de kleedjesmarkt? Gaat u de uitdaging aan
met andere bewoners van Nieuwegein?
Maak bij de Mobstacle trailer kennis met
Micha en Nick, waar zij u vol passie vertellen
over hun droom. Sporten in de buitenlucht is
goed voor iedereen en waar kan dat nu beter
dan op het Sportplein Zuilenstein?

Op veel plaatsen in de openbare ruimte in
Nieuwegein zijn beelden of kunstobjecten te
vinden. Zoals bij winkelcentra, scholen en in
parken. Ieder kunstobject draagt bij aan de
verfraaiing van de omgeving. Het aantal
beelden is de vijftig ruim gepasseerd. Die
vallen onder de overkoepelende naam:
‘Buitenmuseum.’ Dit om de samenhang
tussen de kunstwerken te benadrukken en
ze als geheel de aandacht te kunnen geven
die ze verdienen.

De gemeente wil de collectie op deze
manier meer op de kaart zetten. Niet alle in-

woners van Nieuwegein zijn op de hoogte
van de prachtige kunstwerken die Nieuwe-
gein bezit. Met het Buitenmuseum hoopt de
gemeente dat meer inwoners van de kunst-
werken kunnen genieten.

De gemeente ziet er op toe dat de beelden-
collectie in goede staat gehouden wordt.
U kunt hieraan bijdragen door graffiti en
beschadigingen te melden via de servicelijn
14030.
Op dit kaartje ziet u de plekken waar u de
kunstobjecten kunt vinden in de buitenruim-
te van Nieuwegein.

Beeldende kunst in de openbare ruimte
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Het orgel in de Dorpskerk aan de Nedereind-
seweg bestaat 150 jaar, en dat wordt ge-
vierd. Op zaterdag 27 april zijn er korte be-
spelingen overdag (11.00, 12.00, 13.00 en
14.00 uur) tijdens de openstelling van de
kerk en ‘s avonds om 20.00 uur is er een
dubbel-orgelconcert door Gerrit Chr. de Gies
(stadsorganist IJsselstein en organist Jaco-
bikerk Utrecht ) en Arno van Wijk. De toe-
gang is gratis.

Midden in het voormalige dorp Jutphaas
staat de bijna tweehonderd jaar oude Dorps-
kerk. Het interieur van deze karakteristieke
kerk en het ernaast gelegen verenigingsge-
bouw is in 2017 geheel vernieuwd en aange-
past aan de behoeften van deze tijd. Onze
redactie nam toen een kijkje in de gereno-
veerde kerk aan de Nedereindseweg en
maakte bovenstaande reportage.

Over het orgel
Het orgel in de Dorpskerk is gebouwd in
1868, vorig jaar dus 150 jaar geleden, door
Hermannus Gerhardus Holtgräve. Hij is de
zoon van een orgelmaker die in 1828 uit
Duitsland naar Nederland kwam om werk te
zoeken en zich vestigde als orgelmaker in
Deventer. Hier bouwt hij orgels in de Grote of
Lebuïneskerk en de Bergkerk.
Na het overlijden van zijn vader neemt hij (in
een later stadium) het orgelmakersbedrijf
over bouwt en onderhoudt verschillende or-
gels, o.a. voor de Afgescheiden Gerefor-
meerde Kerk in Deventer, het orgel dat te-
genwoordig in Nieuwegein staat. Dit orgel
heeft vele omzwervingen gemaakt. Zo heeft

het ook dienst gedaan in de Christelijk Gere-
formeerde Kerk in Kampen, de Johannes-
kerk in Nijmegen om tenslotte in 1972 ge-
plaatst te worden in de Dorpskerk. Bij al deze
verhuizingen is het instrument steeds gewij-
zigd en aangepast.

In 2000/2001 voerde van Vulpen een restau-
ratie uit. Zij herstelden het oorspronkelijke
werk geheel volgens specificaties van Holt-
gräve, evenals de orgelkast, maar breidden
het orgel in de bestaande kas uit met een bo-
venwerk. Het pedaal heeft geen eigen regis-
ters.

Winnaars bekend
van de Teppanyaki bakplaat
bij Slagerij Wim Kastelein

In de eerste twee weken van april kreeg men
bij Slagerij Wim Kastelein in Winkelcentrum
Galecop voor elke tien euro die men be-
steedde een bonnetje. Daarop kon men
naam, telefoonnummer en e-mailadres in-
vullen, het bonnetje (of soms de bonnetjes!)
inleveren en kans maken op een Teppanyaki
bakplaat.

Op 16 april trok Wim de zeven winnaars. Vijf
van hen kregen de door hen gewonnen bak-
plaat vrijdagavond 19 april, uiteraard in de
winkel, uitgereikt. De andere twee winnaars
waren helaas verhinderd. Wim neemt met
hen nog contact op om de bakplaat alsnog te
kunnen overhandigen.

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

April 2010
In de huidige City wordt volop
gebouwd. Het een na het andere
bouwproject krijgt langzaam
maar zeker vorm. Van vorm
gesproken, de constructie maakt
duidelijk dat dit bouwwerk ons
nieuwe Stadshuis wordt.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Sport- en beweegaanbieders
gaan met de gemeente werk ma-
ken van een lokaal sport- en be-
weegakkoord. Het Nieuwegeinse
akkoord wordt een nadere invul-
ling van het nationale sportak-
koord dat minister Bruno Bruins
(sport) eerder sloot met sport-
aanbieders, maatschappelijke or-
ganisaties, bedrijven en gemeen-
ten. Het doel is om alle Nieuwe-
geiners plezier in het sporten en
bewegen te laten ervaren. Om
de ambities uit het nationaal
sportakkoord in Nieuwegein te
realiseren, zetten Verbindion, de
samenwerkende sportverenigin-
gen van sportpark Galecop,
DeMIX Fitness & Leefstijl en de
gemeente een handtekening on-
der de intentieverklaring voor
een lokaal sportakkoord. Vanaf 1
mei starten deze partijen onder
begeleiding van een sportforma-
teur met de uitwerking hiervan.

Door aan de slag te gaan met
een lokaal sport- en beweeg-
akkoord wil de gemeente samen
met partners afspraken maken
over hoe ambities uit het natio-
naal sportakkoord lokaal bereikt
kunnen worden. De bedoeling is
om sport en bewegen voor ieder-
een, men-sen met en zonder be-
perking, toegankelijk te maken
en belemmeringen weg te ne-
men. Belangrijk daarbij zijn duur-
zame sportaccommodaties, vita-
le sport- en beweegaanbieders
en een positieve sportcultuur. Er
is extra aandacht voor het halen
van de beweegnorm onder de
groep kinderen tot 12 jaar.
‘Sport en bewegen helpt niet
alleen om fit te blijven, maar
geeft ook plezier en ontmoeting.
Dit is in het belang van de ge-
zondheid van alle Nieuwegei-

ners’, aldus wethouder John van
Engelen.

Verbinding
Voor het realiseren van een lo-
kaal sport- en beweegakkoord
stelt het ministerie van VWS sub-
sidie beschikbaar. Met deze sub-
sidie kan de gemeente een zo-
genaamde sportformateur in-
zetten, die als procesbegeleider
met lokale partners invulling
geeft aan het akkoord. Sport-
coördinator Cees van Rootselaar
van SportID Nieuwegein: ‘Het is
mooi om het nationaal sportak-
koord als leidraad te nemen, te
vertalen naar Nieuwegein en ei-
gen accenten te leggen. We ma-
ken de verbinding met onder an-
dere sportverenigingen, sport-
aanbieders, kinderopvang, scho-
len, huisartsen, bedrijven en fy-

siotherapeuten. Door samen in
beweging te komen, maken we
het voor iedereen mogelijk om
op zijn of haar niveau mee te
doen met sport en bewegen. De
buurtsportcoaches spelen een
belangrijke rol spelen bij de uit-
voering van het sport- en be-
weegakkoord.’

De ondertekenaars van de inten-
tieverklaring hebben deze inge-
diend bij het ministerie van VWS.
Op het moment dat de subsidie
beschikbaar gesteld wordt, start
een onafhankelijk sportformateur
met het ophalen van wensen en
ideeën uit de stad. Buurtsport-
coaches van SportID bieden on-
dersteuning aan de sportforma-
teur vanwege hun inzicht in de
lokale vraag en het aanbod van
sport en bewegen.
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Eerste stap naar lokaal sporten beweegakkoord
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Micha Torcque en Nick Brugman-Beijen zijn twee buurtbewoners uit de wijk
Zuilenstein met sportieve plannen voor het park Kokkebogaard (naar het artikel)

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.

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl


Tafeltennisters VTV
Vreeswijk niet naar de
finale van de Eredivisie

Het was een zeer fraaie afslui-
ting van het eredivisieseizoen,
afgelopen vrijdagavond bij Heer-
len en zaterdagmiddag 20 april
bij de tafeltennisdames thuis in
Vreeswijk. Het VTV-team met
Sanne de Hoop, Emine Ernst en
Jacintha de Hoop heeft geknokt
voor wat het waard was, maar
moest uiteindelijk buigen voor
het sterke team van Lybrae uit
Heerlen met Tatiana Garnova,
Elene Timina en Rachel Gerarts.

Het publiek zag zeer fraaie partij-
en, waarbij de dames van VTV-
team goed tegenstand bood te-
gen een op voorhand sterk favo-
riet verklaard Lybrae. In Heerlen
verrichte Sanne de Hoop een
stunt door Elena Timina in drie
games te verslaan. In Nieuwe-
gein leek het na de eerste game
van diezelfde partij dezelfde kant
uit te gaan, maar zaterdagmid-
dag wist Elena de wedstrijd naar
een hoger niveau te tillen. Er ont-
spon zich een boeiende strijd
tussen aanvalster en verdedig-
ster, die uiteindelijk werd beslist
in het voordeel van Elena Timi-
na.

Emine Ernst kon zowel in Heer-
len als in Nieuwegein bij vlagen
goed meekomen tegen de zeer
sterke aanvalster Tatiana Gar-
naova. Emine won in beide par-
tijen de derde game. Maar ver-
loor in beide partijen de vierde
game op het nippertje. In Heer-
len was het 10-12 en in Nieuwe-
gein 11-13. In Heerlen scheelde
het zeer weinig in de partij van
Jacintha de Hoop tegen Rachel
Gerarts. Het werd 9-11 in de vijf-
de game. In Nieuwegein maakte

Rachel in drie games een einde
aan de halve finale reeks.

De wedstrijden in Heerlen en in
Nieuwegein werden goed be-
zocht. Het publiek heeft genoten
en de speelsters hebben beide
wedstrijden in een mooie am-
biance gespeeld.

Voor aanvang van de wedstrijd

in Nieuwegein werden speelster
Jacintha de Hoop en manager
Arjan van der Linden bij gelegen-
heid van hun aanstaande vertrek
extra gehuldigd en bedankt voor
hun inzet. Jacintha de Hoop
heeft drie mooie jaren bij VTV
gespeeld. Arjan van der Linden
heeft er mede toe bijgedragen
dat VTV in 2013 aan het eredi-
visieavontuur kon beginnen.

Man geeft geen gehoor
aan stopteken en komt
ten val tegen politieauto

In de nacht van donderdag op
vrijdag 19 april zag de politie
rond 01.00 uur een man man uit
Nieuwegein tegen de rijrichting in
over een rotonde aan de Sluy-
terslaan rijden. De agent geeft
het stopteken en spreekt de man
vanuit de politieauto meermaals
aan met verzoek om even te
stoppen. Hier voldoet de man
niet aan en rijdt de wijk in. Bij de
Mendes da Costalaan spreekt de
politie via het geopende portier-
raam hem nogmaals aan als ze
naast hem rijden. Plotseling be-
gint de man te slingeren en komt
ten val. De agent stopt direct,
maar kan niet meer voorkomen
dat hij het been van de verdach-
te raakt met de auto.

De verdachte liep beenletsel op
en is naar het ziekenhuis ver-
voerd. Omdat hij na een blaas-
test een ‘A’ blies van Alcohol
volgt er bloedonderzoek. Verder
verklaarde de man dat hij geen
rijbewijs had.

De politie heeft proces-verbaal
opgemaakt tegen de bromfiets-
bestuurder voor het niet voldoen
aan bevel/vordering, rijden zon-
der rijbewijs en op verdenking
van het rijden onder invloed. Hij
zal zich binnenkort moeten ver-
antwoorden.
__________________________

‘Coffee met een Cop’

Op zaterdag 11 mei, staan Joey
en Sander, wijkagenten Vrees-
wijk, in Vreeswijk voor ‘Coffee
met een Cop.’ Tussen 10.30 uur
en 12.00 uur zijn zij voor bewo-
ners van de wijk Vreeswijk be-
schikbaar voor alle vragen met
betrekking tot de wijk.
Tijdens ‘Coffee met een Cop’
kunt u onder het genot van een
bak koffie, thee of iets fris op een
gezellige manier kennismaken
met uw wijkagenten. U kunt het
dan hebben over wat er speelt in
de wijk op het gebied van veilig-
heid en wat de politie en de wijk-
bewoners voor elkaar kunnen
betekenen.
Wijkagenten Joey en Sander
staan op het terras van Knus bij
Ann aan de Dorpsstraat 40 in
Vreeswijk klaar met een kopje
koffie.
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Moederdagactie Markten Nieuwegein
Zondag 12 mei is het weer moederdag. Daarom zetten de Markten
in Nieuwegein op zaterdag 11 mei de moeders (vrouwen) in het
zonnetje. Op de markt worden diverse acties gehouden. De markt-
ondernemers hopen met deze acties meer bezoekers naar de
markt te krijgen. Op de markt staat ten slotte de sfeer en beleving
centraal. De Moederdagactie die begin mei start moet hier dan ook
aan bijdragen. Een originele actie die bestaat uit diverse leuke ac-
tiviteiten.

Rozen uitdelen op de markt
Zorg dat je als moeder/vrouw zaterdag 11 mei tussen 11:00 en
15:00 uur op de markt bent. Op deze marktdag worden er rozen
uitgedeeld aan maar liefst 400 moeders (vrouwen). De rozen wor-
den willekeurig uitgedeeld en op= op, zorg daarom dat je er op tijd
bij bent.
Bij de rozen krijgt u ook een klein kaartje, waarop u uw gegevens
kunt invullen. Dit kaartje mag u inleveren op de markt bij Bloemen-
handel van Leeuwen. Uit de ingeleverde kaartjes wordt een win-
naar gekozen. Deze winnaar ontvangt een cheque voor een heer-
lijke overnachting met ontbijt in een luxe kasteel/hotel. De geluk-
kige winnaar wordt op vrijdag 17 mei bekend gemaakt op deze
website.

https://marktennieuwegein.nl
https://marktennieuwegein.nl
http://www.plusvanloon.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


Zingen bij het Juliana-
bankje tijdens Konings-
dag in Vreeswijk
‘Vreeswijk was niet konings-
gezinder dan andere dorpen of
steden. Overal is wel een Julia-
naweg, een Emmaweg of een
Wilhelminastraat. In de Tweede

Wereldoorlog mochten straten of
gebouwen geen namen hebben
van levende leden van het
Koninklijk Huis. De Emmaweg in
Vreeswijk mocht wel, want
Emma was dood. De Wilhelmi-
na-straat werd de Vaartstraat.
De Julianaweg werd de Willem
de Zwijgerstraat. Van de Prinses
Beatrixsluis werden de letters
afgehaald en heette voor een
aantal jaren Oostersluis. Na de
oorlog werd alles weer terugge-
draaid’ zo schrijft Rina Copier in
haar oproep via de Oranjever-
eniging Vreeswijk om ludieke
foto’s te maken op en bij het

Julianabankje in Vreeswijk tij-
dens Koningsdag.

Haar zonen zeggen over Rina:
‘Ze heeft een historische tik. Het
is lastig, maar niet gevaarlijk.’
Rina Copier van den End (82)
weet (bijna) alles over de ge-
schiedenis van Vreeswijk. Ze
woont er haar hele leven. Werkte
als vakleerkracht handenarbeid.
Schreef vele boekjes over het
leven in Vreeswijk door de jaren
heen en gaf er rondleidingen.

Vreeswijk heeft iets Koninklijks
wat de meeste andere steden of

dorpen niet hebben. En dat is het
Julianabankje. Die bank kwam er
ter gelegenheid van het huwelijk
van Juliana en Bernhard. Zij
trouwden op 7 januari 1937. De
bank is ontworpen door gemeen-
tearchitect Cornelis de Graaf.
Onder grote belangstelling werd
de bank een paar maanden na
het huwelijk in gebruik genomen.
In de volksmond kreeg het
bankje al snel de naam Juliana-
bankje.

Rina: ‘Toen ik jong was, in de
jaren ’50 en ’60, was het bankje
een hangplek... (verder lezen)
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Koningsdag in Vreeswijk wordt zaterdag
27 april weer een gezellig feest. Dat feest
vindt plaats in Vreeswijk ‘tussen de brug-
gen’ met een grote Koningsmarkt vrijmarkt,
muziek en kinderactiviteiten. Ook in Batau
Noord heeft de Oranjevereniging Nieuwe-
gein Noord weer een kleedjesmarkt voor
alle bewoners van Nieuwegein georga-
niseerd. Deze loopt vanaf de zuidkant van
het Muntplein naar de Nedereindseweg en
dan naar het oosten tot aan de Dorpskerk
bij het Sluisje.

De Oranjeverenigingen hebben met de ge-
meente Nieuwegein afspraken gemaakt
om de veiligheid van u en van de duizen-
den bezoekers te verhogen. Vrijwilligers en
verkeersbegeleiders van de Oranjevereni-
gingen houden op Koningsdag een oogje
in het zeil en zullen waar nodig aanwijzing-
en geven. Zij zijn herkenbaar aan de spe-
ciale gele hesjes. Volgt u hun aanwijzingen
altijd op. Kom zoveel mogelijk op de fiets.

Vrijmarkt en Koningsmarkt
Zoals elk jaar kunt u met een kleedje op de
Vrijmarkt staan om uw tweedehandsspul-
len te verkopen. Registratie vooraf is niet
nodig en er zijn geen kosten aan verbon-
den. De arcering op het kaartje geeft aan
waar de Koningsmarkt en vrijmarkt plaats
zal vinden. Wie buiten het gearceerde ge-
bied spullen verkoopt, moet de spullen ver-
wijderen en wordt weggestuurd. De rijbaan
moet worden vrijgehouden, zodat hulpdien-
sten vrije doorgang hebben. Deelnemers
aan de vrijmarkt mogen hun plaats reser-
veren vanaf zaterdag 27 april om 0.00 uur.

Het in gebruik nemen van de vrijmarkt
plaatsen is toegestaan op 27 april van
05.00 tot 07.00 uur. Klik hier voor het
hele programma in Vreeswijk.

De kleedjesmarkt is uitsluitend voor niet
commerciële deelnemers; commerciële
deelnemers in Nieuwegein Noord kunnen
een plaats aanvragen op de commerciële
markt op het Muntplein via de winkeliers-
vereniging van het Muntplein.

Etenswaren en drank
Het verkopen van etenswaren en drank is
voorbehouden aan vergunninghouders, om
gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Verkeersmaatregelen
Het gehele gebied ´tussen de bruggen´ is
op Koningsdag gesloten voor alle verkeer
en moet vanaf 0.00 uur op zaterdag 27
april autovrij zijn. Op vrijdag 26 april, om
ca. 23.00 uur wordt u door de beveiliging
gewaarschuwd d.m.v. zwaailichten om u
hierop te attenderen. We verzoeken u
daarom dringend uw auto tijdig buiten het
gebied te parkeren. Dit geldt ook voor voer-
tuigen die geparkeerd staan op gehandi-
capten- en invalidenparkeerplaatsen. De
wegsleepregeling is van kracht. De politie
en Stadstoezicht gaan streng controleren
op fout parkeren.

Wegsleepregeling Vreeswijk
• Prins-Hendriklaan, hoek Koninginnenlaan
tot aan 1e woonblok t.o. de Museumwerf,
afsluiting en wegsleep regeling i.v.m. op-
bouw van de kleine kermis vanaf donder-
dag 26 april 12.00 uur tot vrijdag 27 april
19.00 uur.
• Alle straten ‘tussen de bruggen’, afsluiting
en wegsleepregeling op vrijdag 27 april van
0.00 uur tot 19.00 uur.

Koningsdag in Vreeswijk en Nieuwegein Noord

https://www.pen.nl/artikel/zingen-bij-het-julianabankje-tijdens-koningsdag-in-vreeswijk
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerapril2019.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerapril2019.pdf
http://www.filmscanning.nl
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Ouder-Kindochtend Er op uit
Elke woensdagmorgen is er van
10.00 - 11.00 uur de Ouder-Kind-
ochtend in de bibliotheek, met op
elke tweede woensdag van de
maand een groot thema. Op
woensdag 8 mei is dat Er op uit.
Het is weer volop lente! Wat zijn
de leukste buitenactiviteiten in
Nieuwegein en omgeving? Hoe
halen we het voorjaar naar bin-
nen?
Krijg uittips en maak de leukste
knutselwerkjes in de bieb!
Toegang is gratis. Aanmelden

kan via actie@detweede-
verdieping.nu

Workshop Lekker slapen
Uitgerust wakker worden, wie wil
dat niet? Op donderdagavond 16
mei van 20.00 - 21.30 uur wordt
op het Gezondheidsplein in de

bibliotheek de workshop Lekker
slapen gegeven. In deze work-
shop wordt er ingegaan op hoe
slaap je gezondheid positief
beïnvloedt. Ga in gesprek met
een 'slaapexpert' en krijg prakti-
sche tips.
Toegang is gratis. Aanmelden

kan via actie@detweede-
verdieping.nu
De workshop maakt onderdeel
uit van de serie Positieve
Gezondheid. In deze workshops
en lezingen staat steeds de
vraag centraal hoe je omgaat
met de uitdagingen in je leven.
Samen met inwoners en profes-
sionals ontdek je wat je zelf kunt
doen om je fijner en vitaler te
voelen.

PLUS-café Samen op pad
Elke maandagmiddag van 14.30
- 16.00 uur is er in de bibliotheek
het PLUS-café, hét lifestylecafé
voor 55-plussers. Elke derde
maandag van de maand is er
een groot thema. Op maandag
20 mei is dat Samen op pad.
Fietsen, koken en naar de kroeg
gaan, maar ook filosoferen over
de kwaliteit van het leven; welke
activiteiten onderneem jij graag
met anderen?
Ontmoet gelijkgestemden in het
PLUS-café op maandag 20 mei
en ga samen een leuke zomer
tegemoet.
Toegang is gratis. Aanmelden
kan via 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: 'Langs het verbreedde
Lekkanaal ligt weer een mooie
weg/fietspad met daarnaast een
dijk(je) en daarop een wandel-
pad. Langs weg en dijk liggen
stroken vol wilde voorjaarsbloe-
men, dus wie gaat fietsen of
wandelen moet nú deze route
niet links laten liggen. Ook de
kleine Hondsdraf staat in volle
bloei.’

Fotoclub Fotogein bestaat 40 jaar. Dit wordt op zaterdag 25 mei
uitgebreid gevierd in het Atrium van het Stadshuis. Tot eind mei
siert een expositie van Fotogein de kolom in de bibliotheek.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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Kleine plantjes zie je over het hoofd. Als echter de kleintjes in
grote plukken langs de weg of in een veld staan… Dat staan ze
dus. In dit vroege voorjaar. Op meerdere plaatsen in Nieuwegein
en heel mooi lang het verbreedde Lekkanaal. Maar wacht er niet
mee, ze zijn zó uitgebloeid. Waaronder Hondsdraf.

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto: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
https://www.kosterschoenmode.nl


De Nationale Diabetes
Challenge
De afgelopen 4 jaar heeft de Nationale Dia-
betes Challenge, met veel succes, op ver-
schillende plekken in Nederland plaats ge-
vonden. Ook dit jaar zal de Diabetes Chal-
lenge weer in Nieuwegein georganiseerd
worden, door SportID en de 5 gezondheids-
centra samen. Kom in beweging en wandel
elke maandagavond met ons mee van april
tot en met september 2019!

Wat is de Nieuwegein Diabetes Challenge
De Nieuwegein Diabetes Challenge is een
uitdaging die een groep mensen met diabe-
tes aangaat. Het uiteindelijke doel is om tij-
dens 'De Challenge' vier dagen aaneenge-
sloten minimaal 10.000 stappen te wande-
len/lopen, de dagelijkse geadviseerde bewe-
ging. Er zal één avond per week gewandeld
worden in groepsverband en onder begelei-
ding van een professionele wandeltrainer.
U hoeft geen ervaring te hebben met wande-
len. De voorbereidingen zullen plaatsvinden
onder begeleiding van fysiotherapeuten,
praktijkondersteuners en huisartsen.

Het wandelen doet u grotendeels zelfstan-
dig, maar wordt 1 keer per week, op de
maandagavond, in groepsverband gedaan
onder begeleiding van een professionele
wandeltrainer. Er zal in twee groepen ge-
wandeld worden met verschillende wandel-
afstanden. Eén groep zal uiteindelijk het doel
hebben om in september 3 tot 5 km te wan-
delen, de andere groep heeft het doel om
10 km te wandelen. De eerste gezamenlijke
wandeling start op maandag 29 april 2019.
De eigen bijdrage bedraagt € 35,-. Voor
stadspashouders is de eigen bijdrage € 5,-.
Hiervoor krijgt u ook een Garmin Stappen-
teller in bruikleen.

Wanneer vindt het plaats
De eerste gezamenlijke wandeling vindt
plaats op maandag 29 april 2019. De afslui-
tende Challenge week zal plaats vinden van
25 t/m 28 september 2019. Met drie lokale
wandelingen en het eindevent georgani-
seerd door de Bas van de Goor Foundation
op zaterdag 28 september 2019. Alle deel-
nemers die op verschillende locaties in
Nederland lokaal hebben meegelopen, ko-
men dan naar Den Haag om de Diabetes
Challenge gezamenlijk af te sluiten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Diabetes Chal-
lenge 2019, of het aanmelden voor de wan-
delingen, kunt u contact opnemen met uw
praktijk ondersteuner/diabetesverpleeg-
kundige: Monique van ’t Veld
(mvantveld@roerdomp.nl)

Klaverjasavond bij de SPNN
Vrijdagavond 3 mei kan er weer geklaverjast
worden bij de Stichting Petanque Nieuwe-
gein Nederland (SPNN) aan de Galecopper-
zoom 1. Dan wordt er weer een klaverjas
competitieavond georganiseerd. De avond
begint om 19.30 uur. Inschrijven die dag
vanaf 18.45 uur. Er worden vier ronden
gespeeld.

De kosten voor deelname zijn 4,00 euro, dit
is inclusief een bakje koffie of thee. De prij-
zen zijn ook deze keer weer goed geregeld.
Ook is er een loterij met prijzen, meestal
vleesprijzen.
___________________________________

Plantenmarkt op Fort Vreeswijk
‘Het voorjaar is aangebroken, buiten lonkt.
We willen liever vandaag dan morgen kleur
in onze borders van de tuin en op de bal-
kons. Ze komen weer die mooie zomerbloei-
ers! Heeft u er vorig jaar ook zoveel en zo
lang plezier van gehad? Dan weet u dat u bij
Fort Vreeswijk aan het goede adres bent’ al-
dus de vrijwilligers van het Dorpshuis Fort
Vreeswijk.
Op zaterdag 11 mei aanstaande van 11.00
uur tot 16.00 uur houden de vrijwilligers op
Fort Vreeswijk weer een plantenmarkt. U
heeft dan een ruime keuze uit mooie kleur-
rijke zomerplantjes van een goede kwaliteit.
Tijdens de plantenmarkt is het Dorpshuis
open voor koffie en taart.

De plantenmarkt is onderdeel van de crowd-
funding voor Dorpshuis Fort Vreeswijk. Door
bij het Fort uw planten te kopen doet u daar-
mee niet alleen uzelf een plezier maar bouwt
u mee aan het Dorpshuis. Heeft u stekken
van eigen planten dan kunt u deze ook do-
neren door ze in een klein potje die dag af te
leveren uiterlijk voor 11.00 uur.

Eendjes in de kolk!
Op zaterdag 1 juni is er in de Vreeswijkse
kolk weer wat leuks te beleven! Op die dag
vindt de Vreeswijkse Zomeravond Fair
plaats en één van de activiteiten op die dag
is de Badeendjesrace die s’middags wordt
gehouden. Deze race wordt georganiseerd
door de Nieuwegeiners Tonie Smits uit
Vreeswijk en Eric Martherus uit de wijk Gale-
cop. Zij zetten zich al sinds jaar en dag in
voor de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

Tonie Smits (links) en Eric Martherus

Op 1 juni zullen er in de Vreeswijkse Oude
Sluis duizenden badeendjes worden losge-
laten, die allemaal als eerste over de finish
willen komen. Alle eendjes hebben een
uniek lotnummer. Aan die lotnummers zijn
allemaal mooie, leuke en lekkere prijzen ver-
bonden, en als jouw eendje goed zijn best
doet dan win je een prijs! Iedereen mag
meedoen en je kan zoveel loten kopen als je
wilt. Wat die prijzen zijn wordt later bekend-
gemaakt, dus dat blijft nog even een verras-
sing!

De eendjes worden bij de Oranjebrug te wa-
ter gelaten en ‘zwemmen’ dan, geholpen
door de brandweer, richting het Kippebrug-
getje alwaar de finish zal zijn. Een leuk wa-
terspektakel wat je niet wilt missen, dus
koop loten, steun hiermee KiKa en kom naar
de kolk op zaterdag 1 juni!

Waar je de loten precies kunt kopen wordt
later bekendgemaakt, maar in ieder geval bij
de KiKa-kraam op Koningsdag kun je ze ko-
pen. Ook op social media zullen regelmatig
updates geplaatst worden over deze acties,
dus ga deze twee Nieuwegeiners vooral vol-
gen op Facebook, Instagram enz. Je kunt de
Run-for-KiKa marathon van Tonie en Eric
ook steunen door een bezoekje te brengen
aan hun KiKa website. Hier kun je zien hoe
zij vorderen met het bedrag, kun je een do-
natie doen en zo jouw steentje bijdragen aan
KiKa. Inmiddels is er al 3.648,81 euro opge-
haald.
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mailto:mvantveld@roerdomp.nl
https://www.runforkikamarathon.nl/tonie-en-eric
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Afgelopen weekend werden in Amsterdam
internationale wedstrijden schoonspringen
gehouden. Er waren deelnemers uit 15 lan-
den, waaronder het nationale team van Zwit-
serland, Oostenrijk, Schotland, Tsjechië, Wit-
Rusland, Zuid-Afrika en zelfs Australië.
Zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwegein
was met acht springers vertegenwoordigd
voor Nederland.

In de B-groep (14/15-jarigen) deden Daan
Willemen (12 jaar) en Matthew Hibbert (13
jaar) mee. Ondanks hun jonge leeftijd, waren
zij in staat om op dit niveau mee te draaien.
Daan sprong een stabiele wedstrijd en wist
10de te worden. Matthew wist op de 1 en 3
meter plank de finale te halen en werd op
beide onderdelen knap zesde. Iris de Heer
maakte haar debuut in de B-groep en werd in
een sterk veld zeventiende op de 3 meter en
eindigde net buiten de top 12 met een der-
tiende plek op de 1 meter plank.

In de A-groep (16/17/18-jarigen) sprong
Oona Abbema een nieuw Persoonlijk Record
op de 1 meter en werd twaalfde. Zij was met
deze plaats de beste Nederlandse spring-
ster. Op de 3 meter plank oversteeg Oona
zichzelf en wist zich als enige Nederlandse
springster te plaatsen voor de finale. Ook nu
sprong ze een nieuw PR. In de finale werd
ze zesde. Bij de jongens wist Manuel
Oztopcu de finale te halen op de 1 meter. In
de finale werd hij 5e. Op de 3 meter werd hij

7e. Hij miste de finale nipt met een halve
punt.

Bij de senioren wist Raziye Rouhbags, die
haar debuut maakt bij de senioren, de finale
te halen op de 1 meter. Ze sprong een nieuw
PR en werd zesde. Bij de mannen was er
grote concurrentie voor Owen Johnston op
de 1 meter. Hij eindigde op de 14e plaats.

Bij het synchroonspringen voor de jeugd
wonnen Matthew en Manuel met een sta-
biele wedstrijd onverwacht de zilveren me-
daille. Een mooie verrassing. Oona en Tanja
van Hassel wisten bij de vrouwen een bron-
zen medaille te halen.

Manuel en Matthew

‘Aquarijn is trots op de vijf finaleplaatsen en
de twee medailles bij het synchroonspringen
op dit sterk bezette toernooi. Veel springers
hebben weer een stap gezet, nieuwe spron-
gen gedaan, een finale behaald, punten ver-
beterd. Op woensdag 1 mei reizen Daan,
Matthew, Iris, Manuel, Oona en Owen af
naar het Noorse Bergen om onder leiding
van Sabine de Vroome en Monica Kreuger
deel te nemen aan het grootste schoon-
springtoernooi van Noord-Europa. Dat be-
looft een bijzondere ervaring te worden’ al-
dus Angelique de Vroome.

Het Meldpunt Onveilig Verkeer,
een initiatief van 13 regionale
omroepen hebben ruim twintig-
duizend reacties gekregen van
gevaarlijke situaties op de weg.
Nergens werden zoveel plaatsen
gemeld als in Midden-Neder-
land. In onze regio deed RTV
Utrecht mee met het onderzoek
naar opvallende risicoplekken in
het verkeer.

De meldingen variëren van we-
gen waar veel te hard wordt
gereden tot slechte verlichting.
Maar ook gevaarlijke kruisingen,
onoverzichtelijke rotondes en
verwarrende verkeersborden
worden veelvuldig gemeld. Ook
in Nieuwegein. In de provincie
Utrecht zegt 29,2 procent van de
inwoners zich weleens onveilig
in het verkeer te voelen. Nog
eens 8,6 procent zegt dat zelfs

vaak mee te maken. 31,6 pro-
cent van de Nieuwegeiners geeft
aan zich weleens onveilig te
voelen in het verkeer. En dat
aantal is vrij hoog.

Als we naar de meldingen van
gevaarlijke situaties in Nieuwe-
gein kijken dan blijkt dat bij het
Meldpunt Onveilig Verkeer 75
meldingen zijn binnen gekomen
voor onze stad. De meeste mel-
dingen zijn gemaakt, en dat is
niet geheel onverwacht, over de

Noordstedeweg in de binnen-
stad van Nieuwegein. Hiermee
is dit het gevaarlijkste punt van
Nieuwegein. Een goede tweede
is geworden de kruising van de
Taludweg met de A.C. Verhoef-
weg en de Galecopperlaan.
Deze kruising staat al jaren be-
kend als ‘hotspot.’ De Batauweg
blijft voor fietser de meest ge-
vaarlijke weg in Nieuwegein sa-
men met de Noordstedeweg.
Daarom staat deze weg op plek
nummer drie.
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Meldpunt Onveilig Verkeer krijgt veel reactiesBruikbare onderdelen
inzamelen tijdens
Wecycle-actie
Om inwoners op te roepen hun
kapotte en afgedankte elektri-
sche apparaten apart in te leve-
ren, werkt RMN ook dit jaar mee
aan de landelijke Wecycle-actie.
Inwoners ontvangen bij het inle-
veren van een elektrisch appa-
raat op het recyclingstation, een
memoryspel (zolang de voorraad
strekt). Ondanks dat RMN vorig
jaar ruim 1.381.000 kilo aan
kleine huishoudelijke apparaten
apart wist in te zamelen, ver-
dwijnt in de RMN-gemeenten
jaarlijks ook nog zo’n 300.000
kilo bij het restafval.
Huishoudelijke apparaten zoals
een kapotte telefoon, stofzuiger,
elektrische tandenborstel, koffie-
zetapparaat of laptop wordt ook
wel e-waste genoemd. Dit wordt
vaak bij het restafval gegooid,
waarna het wordt verbrand.
Zonde, want bijna alle onderde-
len en materialen kunnen (her)
gebruikt worden.

Schoonspringers Aquarijn actief op Amsterdam Diving Cup



In 2050 moet ook Vreeswijk
helemaal ‘van het gas af zijn’
Wie gaat dat regelen? Hoe
gaan we dan ons huis verwar-
men? Wat gaat dat kosten? Zie
je nog wat terug van de kosten
die je moet maken? Kun je ook
een tegemoetkoming in de
kosten krijgen? Heel veel vra-
gen die op een antwoord wach-
ten. Het Wijkplatform Vreeswijk
roept inwoners op die gezamen-
lijk aan de slag willen met het be-
antwoorden van de vele vragen.

Werkgroep ‘Vreeswijk heeft
energie’
We streven naar een werkgroep
‘Vreeswijk heeft energie‘, die ge-
zamenlijk, zowel huizenbezitters
als huurders, wil onderzoeken op
welke wijze in Vreeswijk de ener-
gietransitie plaats kan vinden en
die een energieplan aan de ge-
meente kan voorleggen. Voor
dat onderzoek kan de nodige
hulp, ook financieel, worden ver-
kregen via diverse instanties.
Heeft u belangstelling voor en/of
ervaring met energietransitie,
neem dan contact op met het se-
cretariaat van het Wijkplatform:
Margriet Mannak, email
wpvreeswijk@gmail.com of tel.
0306062002. Heeft u een nog
veel beter idee of wilt u meer in-
formatie? Ook dan graag contact
opnemen met Margriet Mannak.

Grote operatie
Zeven miljoen huizen en een
miljoen gebouwen moeten de
komende decennia verduur-
zaamd worden. Een gigantische
klus om al die gebouwen en hui-
zen van het aardgas te halen en
andere warmtebronnen en iso-
latie te installeren. Gemeentes,
grote bedrijven en netbeheerders
zijn vanzelfsprekende partners,
maar ook bewoners moeten ab-
soluut een positie hebben. Het
gaat uiteindelijk over hun huis; zij
betalen de kosten van de ener-
gie en merken hoe goed hun wo-
ning geïsoleerd is. De energie-
transitie gaat over mensen. In
2021 moeten gemeentes per wijk
een uitvoeringsplan hebben.
Hoogste tijd voor bewoners om
daar nu het voorwerk voor te
doen en er voor te zorgen dat ze
een stem hebben hoe het uitvo-
eringsplan er uit komt te zien.

Goede initiatieven in
Nieuwegein en daarbuiten
In Nieuwegein is een groep be-
woners in de Rijtuigenbuurt al
gezamenlijk aan de slag met het
isoleren van hun huizen. En de
vereniging Energie-N is een ac-
tieve groep mensen die bewo-
ners van Nieuwegein helpt, en
elkaar laat helpen, de juiste stap-
pen te zetten bij het besparen
van energie en het opwekken
van hernieuwbare energie. Lan-

delijk zijn er diverse voorbeelden
van wijken en buurten in Neder-
land waar de bewoners, met on-
dersteuning, zelf een voorstel
hebben gedaan om te komen tot
een realistische verandering van
energiegebruik en zelf de baas
zijn over wat er in hun wijk plaats
gaat vinden. De Landelijke Stich-
ting Actieve bewoners (LSA)
brengt mensen, ideeën en acti-
viteiten bij elkaar. Op die manier
kan er veel geleerd en gedaan
worden van en met de ervarin-
gen die opgedaan zijn.

Rendement voor de bewoners
Door verschillende actieve bewo-
nersgroepen wordt nagedacht en
onderzocht hoe het financiële
rendement van de vermindering
van energiegebruik en van be-
tere isolatie naar de gebruiker
gaat in plaats van naar de ener-
gieleverancier. Wijkplatform
Vreeswijk juicht het toe als ook in
Vreeswijk een initiatief komt om,
in samenwerking met de ge-
meente, de energietransitie in
Vreeswijk op een eigen manier
te regelen. Tijdens de politieke
avond in maart 2018 is bijvoor-
beeld voorgesteld om alle platte
daken van de industriekwartieren
te gebruiken voor zonnepanelen.
Dit werd ook door de meeste po-
litieke partijen als een serieuze
optie gezien.

Tellers gezocht voor verkiezingen
voor leden van het Europees Parlement
Donderdag 23 mei aanstaande worden de verkiezingen
gehouden voor de leden van het Europees Parlement (EP).
Hiervoor is de gemeente Nieuwegein op zoek naar tellers.

Teller stembureau
Op de verkiezingsdag worden de tellers vanaf 20.45 uur tot
einde werkzaamheden ingezet om te helpen bij het tellen van de
stemmen op lijstniveau. Tellers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
Tevens zijn zij verplicht via e-learning de telinstructie te door-
lopen. Hieraan is geen toets verbonden. De vergoeding bedraagt
€ 45,00 (inclusief vervoer, parkeren en telefoonkosten).

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de telwerkzaamheden op de verkie-
zingsdag?
Stuur dan een mail naar: verkiezingen@nieuwegein.nl.

34-jarige Nieuwegeiner moet vijf jaar
brommen voor ontvoering en afpersing
Drie mannen en een vrouw gaan de cel in voor een ontvoering en af-
persing in Soest in 2017. De zwaarste straf was voor een 34-jarige
man uit Nieuwegein. Hij is ook veroordeeld voor poging tot doodslag
en kreeg vijf jaar cel.
Twee mannen uit de groep belaagden het slachtoffer op 15 novem-
ber 2017 in een loods waar hij aan het werk was. De Nieuwegeiner
Murat O. stak hem in zijn nek, waarna het slachtoffer gedwongen
werd in zijn eigen auto te stappen en naar Hilversum te rijden. In een
woning in die stad werd het slachtoffer mishandeld en met een vuur-
wapen bedreigd. Hij werd na enkele uren vrijgelaten, nadat hij de be-
lofte had gedaan om de groep elke maand minimaal duizend euro te
betalen.
Het viertal was er volgens het vonnis alleen op uit om geld van het
slachtoffer los te krijgen door geweld toe te passen. De rechtbank
neemt het de verdachten extra kwalijk dat zij op geen enkele wijze
verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun handelen.

Vreeswijk heeft energie

_____________________________________________________________________________________________________
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Spelers van FC Utrecht
komen auto’s wassen in
Nieuwegein
Maandag 29 april komt FC
Utrecht naar BSO Bikkels aan de
Parkhout 1 in Nieuwegein. Sa-
men met de kinderen gaan de
spelers auto’s wassen voor het
Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Tussen 15.30 en 17.00 uur kunt
u uw auto voor slechts 5,00 laten
wassen op de parkeerplaats bij
BSO Bikkels.
Ook zamelt de BSO samen met
de spelers van FC Utrecht lege
flessen in die u die dag bij de
spelers kunt brengen. Hiermee
wordt geld ingezameld voor de
skybox in het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis.

FC Utrecht wil hiermee een
maatschappelijke bijdrage leve-
ren aan de gezondheid van de
jeugd of goede doelen steunen
en te stimuleren. ‘Met FC Utrecht
Maatschappelijk raken we in het
hart en willen we het verschil
maken bij inwoners van de pro-
vincie Utrecht. Hierbij richten we
ons in de basis op drie doelgroe-
pen: Jeugd, ouderen en suppor-
ters’ aldus Mark van der Marel
die donderdag 29 maart jl. ook in
Nieuwegein was.
Van der Marel heeft in Nieuwe-
gein Petrov en zijn vrouw Bianca
geholpen. Petrov zorgt naast zijn
fulltime baan volledig voor zijn
gezin en het huishouden, omdat
zijn vrouw Bianca fysiek zeer be-
perkt is. (Grotendeels rolstoel
gebonden). Mark heeft geholpen
om de tuin boom-vrij te maken,
zodat deze rolstoel toegankelijk
is voor de vrouw des huizes.

________________________________________

mailto:wpvreeswijk@gmail.com
0306062002
mailto:verkiezingen@nieuwegein.nl


4 en 5 mei comité
Nieuwegein organiseert
vrijheidsmaaltijd
Op zondag 5 mei organiseert het
4 en 5 mei comité Nieuwegein
een vrijheidsmaaltijd. Vijftig in-
woners van Nieuwegein gaan
dan tijdens een brunch met el-
kaar in gesprek over vrijheid
maar ook over onvrijheid. Iets
waar je niet dagelijks bij stilstaat
en dan is Bevrijdingsdag bij uit-
stek een goed moment om er
aandacht aan te geven. De
groep deelnemers bestaat uit
jonge mensen, ouderen, mensen
die hier geboren zijn maar ook
mensen die later naar ons land
gekomen zijn.

De Vrijheidsmaaltijd is een initi-
atief van het landelijk comité 4
en 5 mei en het doel is om ieder
jaar op zoveel mogelijk plaatsen
dergelijke maaltijden te organi-
seren. De eettafel is immers een
goede plek voor mooie gesprek-
ken.

In Nieuwegein is het de eerste
keer dat de vrijheidsmaaltijd
wordt georganiseerd, we hopen
dat het een succes wordt en we
volgend jaar, wanneer we 75 jaar
Vrijheid vieren, dit voor meer
mensen en op meerdere plaat-
sen in de stad kunnen organise-
ren. Dit jaar zijn we te gast bij
Barista en daar zijn we erg blij
mee, een mooie locatie in het
hart van onze stad. Na afloop
van de maaltijd wordt op de
Markt de vlag gehesen en zal
de burgemeester een korte toe-
spraak houden. Daarna wordt
het Wilhelmus gespeeld.

Veel mensen gaan op 4 mei naar
de herdenking bij het monument
op de Nedereindseweg, we vin-
den het als comité belangrijk om
ook bij 5 mei stil te staan. We
nodigen iedereen dan ook van
harte uit om 12.30 uur bij het offi-
ciële moment aanwezig te zijn.
Vanaf 13.00 uur zal de band
Vandewitt er net als vorig jaar
weer een mooi feestje van ma-
ken. Zij spelen Nederlandstalige
muziek, van Hazes en Jan Smit
tot Blöf en het Goede Doel.

Mocht je het leuk vinden om bij
de vrijheidsmaaltijd aanwezig te
zijn, er zijn nog enkele lege stoe-
len. Stuur dan een mail naar
5mei@4en5meinieuwegein.nl.
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Voor Samen Duurzaam Nieuwegein betekent het
nieuwe jaar vooral een voortzetting van duurzame
projecten om samen bij te dragen aan een betere
toekomst. Een van die projecten is meteen voor
iedereen, jong en oud, heel interessant: de jaarlijks
terugkerende Duurzaamheidsmarkt, die dit jaar op
zondag 19 mei wordt gehouden in Nieuwegein het
Natuurkwartier (MEC) in Park Oudegein aan de
Geinoord 9.

Met de Duurzaamheidsmarkt wil de organisatie de
burger informeren over duurzaamheid, en vooral:
wat kunnen zij zelf doen. Bij kinderen is het uiter-
aard niet zinvol om een informatief praatje te hou-
den over zonnecellen en energietransitie. Maar zij
staan vaak wel open om spelenderwijs kennis te
maken met bijvoorbeeld biodiversiteit. ‘Wij zien het
als het planten van een zaadje. Kinderen al op
jonge leeftijd bewust maken van dit soort thema’s,
zorgt voor een nieuwe generatie die weet dat de
toekomst in hun handen ligt!’ aldus Henk van der
Honing van de werkgroep Duurzaamheidsmarkt
2019. De toegang is gratis!

Als bezoeker van de markt hoef je
geen verstand te hebben van kli-
maatwetenschap, energietransitie
en duurzaamheid om dit leuk te
vinden. ‘Sterker nog, we zijn er
juist om iedereen, al dan niet spe-
lenderwijs, antwoorden te geven
op de vraag: ‘hoe kunnen wij als
burger bijdragen aan een beter
milieu?’’

De doelgroep van de Duurzaam-
heidsmarkt is de burger van Nieu-
wegein en omstreken. Jaarlijks ko-
men er ongeveer 2000 bezoekers

op af. De combinatie met het, op hetzelfde terrein
georganiseerde Lentefeest, blijkt voor gezinnen
met kinderen een succesformule. De locatie is
daarbij natuurlijk helemaal ideaal: een kinder-
boerderij met aangelegen natuurspeeltuin. Het is
dan ook vooral een actieve markt, voor iedereen
die van gezelligheid houdt.

Terwijl de kinderen spelen, knutselen of ontdekken,
is er volop gelegenheid om de ouders, grootouders
en overige bezoekers te informeren of om je duur-
zame producten te demonstreren.

Paul Triepels, van Energie-N en deelnemer van de
Duurzaamheidsmarkt vertelt hierover: 'Het is altijd
een gezellige dag met relatief veel bezoekers. De
mensen die er komen zijn er vaak met hun (klein)
kinderen. Altijd leuk om hen te interesseren voor
verduurzaming van hun woningen. Je ziet dat som-
mige mensen hier al erg mee bezig zijn en zoeken
naar bevestiging van hun plannen. De meeste be-
zoekers zijn vooral blij dat ze kunnen praten met
iemand die objectief informeert.'

Bewoners in gesprek
met de gemeenteraad
Afgelopen week trokken de ge-
meenteraadsleden uit Nieuwe-
gein de wijk in. Dinsdag 16 april
jl. bezochten zij de wijk Blokhoe-
ve en woensdag 17 april waren
zij te gast La CaZa aan de
Hoornseschans in de wijk Fok-
kesteeg. Met wijkbewoners gin-
gen zij in gesprek over hoe ze
het vinden om te wonen en te
leven in de wijk.

Van welke politieke partij het
raadslid was, was niet bekend.
‘Dat deed er even niet toe. Ook
was er geen concrete aanlei-
ding. Het is niet zo dat er bin-
nenkort een besluit genomen
moet worden over Blokhoeve of
Fokkesteeg’ aldus raadslid Tom
Verhoeve.

‘Als raadslid wordt me vaak naar
mijn mening gevraagd. Fijn dat
ik nu eens alleen vragen hoef te
stellen’ zegt Verhoeve. ‘De ge-

sprekken waren echt bedoeld
om te luisteren. Wat vinden de
wijkbewoners van hun wijk? Wat
gaat goed en wat kan beter?
Wat is het mooiste stukje in de
wijk? Wat maakt dat het prettig
wonen is?’

De raadsleden waren enthou-
siast en vonden het leuk om ook
eens in gesprek te gaan met
mensen die zij niet zo vaak bij
andere bijeenkomsten tegen-
komen. Het waren geanimeerde
bijeenkomsten in Fokkesteeg en
Blokhoeve. De aanwezige wijk-
bewoners en de gemeente-
raadsleden gaven aan dit soort
bijeenkomsten als als nuttig te
ervaren.
Of er vergelijkbare ge-sprekken
in ander wijken zullen plaatsvin-
den is niet bekend.

Duurzaamheidsmarkt 2019

__________________________________________________________________________________________

Ook burgemeester Frans
Backhuijs kwam langs om de
sfeer te proeven.

http://5mei@4en5meinieuwegein.nl
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Ruim 400 mensen bezochten
afgelopen woensdag 17 april de
bijeenkomst over de mogelijke
komst van 11 windturbines van
230 meter hoog in de polders
Rijnenburg en Reijerscop op de
grens met Nieuwegein. Naast de
windmolens moet er ook in deze
polders het grootste zonnepark
komen van Nederland. De regio
heeft woningen nodig en deze
worden nu onmogelijk gemaakt
door GroenLinks en enkele par-
tijen die meer waarde hechten
aan het op het pluche te zitten
dan te luisteren naar de wensen
van de mensen. Afgelopen week
deed het wijknetwerk Galecop
nog een oproep aan het college
van B&W in Nieuwegein om zich
duidelijk uit te spreken om af-
stand te nemen van de komst
van deze mega windmolens.
Helaas blijft het stil.

Al sinds maart 2017 onderneemt
het wijknetwerk Galecop al actie
tegen deze windmolens. Mark
Snoeren van de VVD in Nieu-
wegein eerder tegenover onze
redactie: ‘Dat moeten we niet
willen. Geen windmolens in
Rijnenburg als dat last geeft
aan Nieuwegeinse inwoners in
Galecop of Batau.’

Verantwoordelijk wethouder Lot
van Hooijdonk in Utrecht op de
website van de buurgemeente
Utrecht: ‘In Utrecht staat de
kwaliteit van leven voorop; ik ben
eigenlijk wethouder geluk.’ Maar
de ruim 400 bezoekers gingen
afgelopen woensdag met een
kater en ongelukkig naar huis.
Belangenvereniging Buren van

Rijnenburg en Rijerscop (VBVR):
‘Als je een vraag had kon je deze
op een kaartje schrijven en dan
zou deze worden gesteld aan
wethouder Lot van Hooijdonk
(GL). De stapel kaarten was zó
groot dat veel vragen niet aan
bod kwamen; de kaartjes werden
achteloos op de grond gegooid.’

De VBVR vindt dat GroenLinks,
met de komst van de 11 grote
windmolens in de polder en alle
zonnepanelen, de toekomst van
Rijnenburg blokkeert. In de pol-
der is plaats voor meer dan tien-
duizend duurzame woningen in
combinatie met groen en recre-
atie en groene energie voor
45.000 huishoudens.

VBVR: ‘De GroenLinks wethoud-
er Lot van Hooijdonk in Utrecht
houdt zich niet aan de afspraken
om een integraal plan voor Rij-
nenburg en Reijerscop te pre-
senteren en woningbouw mini-
maal vanaf 2030 mogelijk te
maken. Van Hooijdonk stelt voor
om wegens de windturbines de
datum voor woningbouw op te
schuiven naar 2036, maar wij
weten dat rekenen niet uw sterk-
ste kant is. Die turbines staan er
minimaal tot 2043 als u en de
windmolenlobby hun zin krijgen.’

‘Ontsluiting van de polder hoeft
geen 15 jaar te duren. Bij het
scenario Zon Voorop staat ter
hoogte van de Ringkade al een
onderdoorgang onder de A2
getekend naar Galecop Nieuwe-
gein. Hier is binnen een paar
honderd meter aansluiting mo-
gelijk op het fietsnetwerk en bus-

en tramverbindingen naar de
stad. Ook kan de bestaande on-
derdoorgang onder de A12 bij
Strijkviertel worden verbreed
voor aansluiting op fiets- en OV-
netwerk aan de noordzijde van
de polder’ aldus VBVR.

‘Windturbines van 230 meter
markeren de weg naar de hel.
De hel voor huidige omwonen-
den: dat zijn 15.000 adressen in
een straal van 2,3 km en de hel
voor toekomstige bewoners. Dat
zijn er minstens 25.000 in Rij-
nenburg.’

De voorstellen in het nieuwe kli-
maat-akkoord verschillen enorm
van het oude energie akkoord.
Er moeten Regionale Energie
Akkoorden komen met lokaal
draagvlak waarbij burgers mo-
gen kiezen tussen zon of wind
en er wordt veel meer ingezet op
wind op zee.

VBVR: ‘Wethouder Lot van
Hooijdonk heeft geen oog voor
alternatieven met zonne-energie
of ideeën voor integrale ontwik-
keling zoals uitgewerkt in onze
notitie: ‘De Toekomst voor Rij-
nenburg.’
De bijeenkomst was zoals alle
eerdere bijeenkomsten: een
schijnvertoning. De feiten over
geluid worden verzwijgt en de
meningen van omwonenden
worden genegeerd. De avond
was vooral een ‘one woman’
show van GroenLinks wethouder
van Hooijdonk.

Lees hier ons dossier over dit
item.

Geachte redactie,

In De Digitale Nieuwegeiner van
deze week staat een oproep van
'wijkoverleg Galecop' aan het
college van Nieuwegein om afs-
tand te nemen van de plaatsing
van windmolens.
Ik vind het een kwalijke zaak dat
een volstrekt niet democratisch
gelegitimeerd clubje als een
'wijkoverleg' politieke standpun-
ten inneemt. Daarbij wordt niet
zelden de indruk gewekt dat dit
namens de bewoners gebeurt.
Niet namens mij, als bewoner
van Galecop in elk geval!

Ik kijk wat verder vooruit waar
het het overleven van onze pla-
neet betreft (ik geef toe, over-
duidelijk weer zo'n typisch linkse
hobby). In bijgaande visual kun
je mijn mening ook zien.

Op spookverhalen over nieuwe
energie zit niemand te wachten.
Op duurzame energie wel en
met smart. Er zijn al te veel kli-
maat-ontkenners, aluminium
hoedjes dragers enz. die de on-
dergang van de enige aardbol
die we met elkaar delen niet
meer willen stoppen.

Ik zou plaatsing in bijv. de vol-
gende editie van dit briefje en
deze visual op prijs stellen.
Met vriendelijke groet,

Guido Bamberg
__________________________

Bijeenkomst over windmolens vooral ‘one woman show’
van wethouder GeLuk

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ De polder in de zomer, 2018
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Wat vindt u belangrijk voor uw
wijk en de stad? Laat het we-
ten tijdens De week van de
Omgevingsvisie op maandag
13 mei, woensdag 15 mei of
donderdag 16 mei aanstaande.
Door de nieuwe Omgevingswet
krijgt de gemeente meer ruimte
om te bepalen hoe zij omgaat
met ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving. Ook de wijze
waarop we ruimtelijke initiatieven
in de stad inhoudelijk beoorde-
len, gaat veranderen. Daarvoor
ontwikkelt de gemeente samen
met de stad een Omgevings-
visie. Het gaat dan bijvoorbeeld
over de inrichting en de kwaliteit
van de woonomgeving, groen,
natuur, mobiliteit en bereikbaar-
heid, duurzaamheid en erfgoed.

Met de komst van de Omge-
vingswet wordt het makkelijker
de omgeving als een samen-
hangend geheel te zien. Zodat er
beter per gebied gekeken kan
worden wat belangrijk is en mo-
gelijk is. Zo kunnen we samen
bepalen hoe we omgaan met
nieuwe plannen in de wijken.
Natuurlijk is niet alles aan te pas-
sen. Sommige plannen zijn pas
nog zorgvuldig met de stad be-
sproken en staan dus al vast.
Denk bijvoorbeeld aan extra
woningen om te voldoen aan
toenemende vraag en dat de
stad ook bereikbaar moet blijven.
In de Omgevingsvisie kijken we
echter ook in samenhang naar
de stad én de verschillende wij-
ken: wat speelt er, wat is belang-
rijk? Wat heeft een leefbare, ge-

zonde en veilige wijk nodig?
Iedere wijk is anders en heeft
specifieke uitdagingen. Daarom
kunnen we ook in iedere wijk an-
dere keuzes maken. Door samen
te kiezen wat belangrijk is voor
de stad en haar wijken kunnen
we ook in de toekomst prettig
wonen, werken, winkelen en
recreëren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.ikbennieuwegein.nl/
omgevingsvisie. Hier vindt u
meer informatie over het totale
participatieproces en de inhou-
delijke thema’s die besproken
worden.

Aanmelden
Om de bijeenkomsten goed te
organiseren, is het belangrijk dat
u zich even aanmeldt. Dat kan
simpelweg door een mail te
sturen naar
omgevingswet@nieuwegein.nl.
Vermeld uw naam, wijk en even-
tueel adres en aantal personen.

Waarom meedoen?
De Omgevingsvisie gaat over de
toekomst van de stad en haar
wijken. Het gaat daarmee ook
over uw woonomgeving en wat
daar in de toekomst voor u
belangrijk is. In de Omgevings-
visie komt namelijk te staan wat
we belangrijk vinden voor uw
wijk. Dat is bepalend voor hoe
we in de toekomst initiatieven
van inwoners, ondernemers of
maatschappelijke organisaties
en de gemeente zelf beoordelen.

Jantine met de Pet
‘Het elftal van GroenLinks wethouder
Lot van Hooijdonk’
In Nieuwegein wonen veel inwoners die soms een pet dragen en
soms meerdere petten. Soms is het een man en soms is het een
vrouw. Een ding hebben ze altijd gemeen: ze houden van Nieuwe-
gein en wonen graag in Nieuwegein. Deze keer liet Jantine met de
Pet ons het onderstaande weten. Zij liet dit als reactie achter aan
de gemeente Utrecht, u weet wel de stad waar GroenLinks het uit-
maakt onder wethouder Lot van Hooijdonk die maar liefst 11 wind-
molens wil bouwen op de grens met Nieuwegein.

Jantine: ‘Ik heb begrepen dat u voornemens bent om in Rijnen-
burg/Rijerscop een energielandschap te realiseren waarbij over-
last voor omwonenden onontkoombaar is. Het scenario wat u voor
ogen heeft, bestaat uit maar liefst 11 windmolens formaat XXXL
en een zonneveld. Dat is een scenario wat eerder nog niet gepre-
senteerd is en ik ben dan ook zeer verrast dat u hier nu mee komt.
Immers u heeft vanaf het begin toegezegd een zorgvuldig partici-
patieproces te zullen hanteren, waarbij kon worden meegedacht
over mogelijke scenario’s. Dat participatieproces liep al eerder een
forse deuk op waarbij een aantal leden uit de uitwerkgroep zijn
opgestapt. Wanneer u dan nu met een eenzijdig ontwikkeld sce-
nario op de proppen komt dan kan ik niet anders dan concluderen
dat het gehele participatieproces een schijnvertoning is geweest.
En dat past wat mij betreft op geen enkele wijze in een moderne
democratie.’

‘Alhoewel ikzelf aan de
rand van Galecop in
Nieuwegein woon en
wellicht geen tot weinig
hinder zal ondervinden
van uw elftal, ben ik ont-
zettend teleurgesteld over
de wijze waarop u als
grote gemeente omgaat
met de belangen én de in-
spraak van de inwoners
van de buurgemeenten.

U gaat volledig voorbij aan hun wensen maar vooral ook aan hun
zorgen. Waar ik als inwoner van deze regio wel last van ga heb-
ben is het feit dat het, wanneer uw horrorscenario waarheid wordt,
niet aannemelijk is dat er in het betreffende gebied in de toekomst
nog huizen gebouwd zullen worden. Ik vrees met grote vreze dat
uw grootheidswaanzin wel eens zou kunnen leiden tot het opstel-
len van een tweede elftal. En dat terwijl de behoefte aan woningen
in deze regio nu al zeer groot is.’

‘Tenslotte wil ik graag nog opmerken dat ook ik vind dat we een
gezamenlijke uitdaging én verantwoordelijkheid hebben ten aan-
zien van energiewinning maar ik ben ervan overtuigd dat er vol-
doende andere scenario’s zijn, ook in dit gebied.’

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 genoe-
gen delen met onze lezers? Dat kan! Stuur uw verhaal naar onze
redactie en Jan of Jantine gaat ermee aan de slag. Wij spreken al-
gehele anonimiteit af, daar is deze rubriek voor.
Gegarandeerd!

Doe mee met de Week van de Omgevingsvisie

Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke organisaties zijn van harte welkom tijdens de werkbijeen-
komsten.

Midden: Maandag 13 mei 2019, 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Merwestein, Doorslag, Batau Zuid, Wijkersloot; oude kern
Jutphaas; City en Rijnhuizen
Locatie: Stadshuis aan het Stadsplein 1.

Noord: Woensdag 15 mei 2019, 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Galecop, Zuilestein, Huis de Geer, Blokhoeven en Batau
Noord; A12 Zone.
Locatie: Buurtplein Galecop, Thorbeckepark 183.

Zuid: Donderdag 16 mei 2019 , 19.45 – 22.00 uur
Wijken: Fokkesteeg, Hoog Zandveld, Lekboulevard, oude kern
Vreeswijk; Stadspark Oudegein.
Locatie: Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1.

Doe mee met de Week van de Omgevingsvisie

http://www.ikbennieuwegein.nl/omgevingsvisie
http://www.ikbennieuwegein.nl/omgevingsvisie
mailto:omgevingswet@nieuwegein.nl
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