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De gemeenteraad van
Nieuwegein is voornemens om
Jan Karens (1985) op 12 december te benoemen als nieuwe
raadsgriffier. Karens volgt hiermee Jolien Houtman op die onlangs de nieuwe griffier van de
Amsterdamse gemeenteraad is
geworden.

Cityplaza omgetoverd tot ‘Wintercity’
Met de kerstdagen in het vizier is het fijn inkopen doen op Cityplaza
en met sfeervolle aankleding en winters entertainment is het alleen
maar gezelliger! Vanaf zaterdag 7 december tot en met zondag
5 januari 2020 zal Cityplaza omgetoverd zijn tot ‘Wintercity.’
Unieke schaatsbaan
Vanaf 7 december kun je komen schaatsen op circa 450 vierkante
meter écht ijs! De ijsbaan ligt op de Markt en wordt prachtig aangekleed met gezellige sfeerverlichting en winterse taferelen. De toegangsprijs voor de ijsbaan is € 6,50 inclusief schaatshuur.
De ijsbaan ligt op de Markt en wordt prachtig aangekleed met gezellige sfeerverlichting. Het dragen van handschoenen is op de ijsbaan
verplicht. Heb je eigen schaatsen? Prima! Noren zijn niet toegestaan.
Natuurlijk kun je vanaf de zijlijn ook lekker genieten van de schaatsende bezoekers. Uiteraard zijn er ook allerlei activiteiten en is er
sfeervol entertainment!

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids de alfabetische volgorde in deze rubriek.
Deze week dus de Kraageend in
de wijk Doorslag.
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_________________________________________________________________________________________________________________________________

De winter komt er aan, dus weer
tijd voor een heerlijke stamppot.
En niet zomaar een stamppot recept maar een Italiaanse stamppot met onder andere zongedroogde tomaatjes uit olie. Eric,
onze kookgek: ‘Super lekker en
zeker het proberen waard!’ Ben
je met z’n vier dan gewoon alles
verdubbelen.
__________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Koken met pen.nl

Jan Karens
nieuwe raadsgriffier

Winters entertainment
Van 21 december tot en met 24 december is Raadstede helemaal in
kerstsferen. Er staan verschillende kraampjes waar je op kunt warmen met warme chocomel én wat lekkers. Daarnaast is er tijdens
deze dagen een divers aanbod aan entertainment die de sfeer helemaal compleet maakt! Geniet dagelijks van 13.00 tot 16.30 uur van
entertainment van Join the Parada, Winter Wonderslee en Rudolf het
rendier!
Feestdagen
Op Eerste Kerstdag is Cityplaza gesloten. Tweede kerstdag is het
winkelcentrum geopend van 12:00 tot 17:00 uur. Parkeren in de parkeergarages is op Tweede Kerstdag helemaal GRATIS. Maandag
31 december trakteren wij vanaf 12.00 uur op oliebollen! Dinsdag
1 januari 2019, Nieuwjaarsdag, is Cityplaza gesloten.
_______________________________________________________
Deze week de zeventiende aflevering van ‘Venster.’ Met deze
rubriek kijken we terug wat er de afgelopen maand filmisch is
gebeurd en vastgelegd door onze videografen. Zij trekken er
geregeld op uit om u van het nieuws te voorzien, natuurlijk over
Nieuwegein, en dat doen zij met veel plezier.
Samen met een team van 27 betrokken Nieuwegeiners maken wij
het nieuws voor onze lezers, alweer bijna een kwart eeuw lang!
Weet u dat we in maart 2020 alweer 25 jaar bestaan?

Jan Karens in een eerste reactie
op Social Media: ‘Ik ben enorm
vereerd, blij en dankbaar! Ik heb
er heel veel zin in! En ja, je kunt
solliciteren op mijn baan.’ Karens
werkt momenteel als coördinator
Stafbureau Griffie / Raadsadviseur bij de gemeente Utrecht.
Jan Karens is 34 jaar en opgegroeid in de Veluwe. Studeerde
aan Erasmus University Rotterdam en woont tegenwoordig samen met zijn vrouw en zijn kinderen in Lombok (Utrecht). Als
adviseur vind hij het belangrijk
om zo neutraal, scherp en
dienstbaar mogelijk te zijn. In zijn
rol als diaken hield hij zich tot
voor kort onder andere bezig met
het bestuur van de kerk en het
helpen van de zwakkeren binnen
de samenleving.
__________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Top 2000 live in DE KOM
Op zaterdag 7 december staat de Top 2000
Live Band in Theater DE KOM. 20 jaar na de
eerste uitzending op Radio 2, zorgt de band
opnieuw voor een te gek muzikaal feest. Met
een nieuwe playlist, die uit zijn voegen barst
van de grootste hits uit de rock, pop, soul en
nederbeat. Kijk er niet raar van op als tijdens
dit concert kippenvel wordt afgewisseld met
spontaan meezingen én niet stil kunnen blijven zitten. ‘Let’s go Crazy!’

De Beursvloer haalt maar liefst 403.448 euro op aan diensten

Tijdens de Beursvloer zijn opnieuw mooie
matches gemaakt. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben gehandeld met gesloten beurs. In totaal werden
er dit jaar 80 matches gemaakt met een
maatschappelijke waarde van maar liefst
403.448,- euro!
Voorbeeld van een match
Wijknetwerk Fokkesteeg was één van de
partijen die aanwezig was op de Beursvloer
in Nieuwegein. Voorzitter Ed de Boer en secretaris Hanny Plomp-van Rheenen waren
namens het wijknetwerk aanwezig en zeer
succesvol. Er werden maar liefst drie mooie
matches gemaakt.
Scherrenberg B.V. zal de komende periode
een gedeeltelijke reconstructie van de buitenruimte maken bij de (wijk)huiskamer in
Fokkesteeg. De gemeente Nieuwegein, in de
persoon van wethouder Hans Adriani, gaat

zich inzetten om 10 uur als ambassadeur op
te treden voor het proces Fokkesteeg tegen
eenzaamheid & voor ontmoetingen. MVG
Energy Solutions zal de verlichting verzorgen
tegen de buitenmuur bij de (wijk)huiskamer
in Fokkesteeg.

________________________________________________________________________

Samen voor Nieuwegein, het netwerk voor
maatschappelijk betrokken organisaties,
heeft afgelopen donderdag 29 november
voor de 10e keer een Beursvloer georganiseerd. Deze keer in het Theater- en Kunstencentrum De KOM in de binnenstad van
Nieuwegein. De opening werd verricht door
wethouder Hans Adriani. Onze videograaf
Jos van Vogelpoel was aanwezig om verslag
te doen en een fraaie videoreportage te maken.

Als tegenprestatie zal het Wijknetwerk zorgen voor koffie, een glimlach van alle vrijwilligers en naam/sponsor vermelding op de
website van het wijknetwerk en desgewenst
in de (wijk)huiskamer aan de Hoornseschans.
Tim van Wilsem van MVG Energy Solutions:
‘De Beursvloer geeft mij de mogelijkheid om
iets voor de cliënten van maatschappelijke
instellingen te kunnen betekenen. Bovendien
is de Beursvloer voor mij een plaats waar ik
kennis kan maken met gepassioneerde mensen uit mijn directe omgeving.’
Burgemeester Frans Backhuijs sloot de
Beursvloer af en ziet uit naar de volgende
editie. Backhuijs: ‘Als we weer hoger willen
scoren dan ligt de lat wel heel erg hoog. Hij
ligt zo hoog dat het misschien makkelijke is
om er onderdoor te gaan dan er overheen te
gaan. Maar we leggen hem wel zo hoog volgend jaar!’
Op de foto: Hanny Plomp-van Rheenen met
ondernemer Tim van Wilsem van MVG Energy Solutions

De trouwe fans gaan verheugd zijn dat ‘Mister Top 2000’ William Kersten terug is van
weggeweest en opnieuw de leadvocals voor
zijn rekening neemt, samen met Tjindjara.
Deze Voice of Holland finaliste was dé verrassing van het vorige seizoen. Zij worden
o.a. vergezeld door zanger/gitarist Bas de
Groot.
Het feest begint om 20.15 uur. Kaarten
kosten: rang 1 € 28,50, rang 2 € 26,50 en
loge € 32,50.
____________________________________

Spectaculaire rolschaats(kerst)
show van KRC Rolling
Op 7 en 8 december is de jaarlijkse spectaculaire rolschaats(kerst)show van KRC
Rolling, een soort ‘holiday on ice…op wieltjes’. Aan deze wervelende show met knappe
rolschaats-choreografie, spectaculaire
decors, prachtige kostuums, mooie muziek
en showlicht wordt door alle leden van KRC
Rolling deelgenomen.
(verder lezen)
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Batau wordt
aangepakt in kader
van ‘Vitale Wijken’

Foto van de Week

De provincie en de gemeenten
Utrecht, Zeist, Nieuwegein en
Amersfoort gaan samenwerken
aan een aanpak vitale wijken.
Daarbij wordt gekeken wat een
wijk nodig heeft op het gebied
van leefbaarheid, mobiliteit en
duurzaamheid gekoppeld aan de
sociaaleconomische ontwikkeling. De provincie Utrecht steunt
deze samenwerking en treedt op
als co-financier. Ook wordt er
een regiodeal ingediend om het
Rijk als partner te betrekken.

Integrale aanpak voor vier
wijken
Het gaat om een integrale aanpak, met zowel aandacht voor
werkgelegenheid, gezondheid,
onderwijs, veiligheid en sociale
verbondenheid als voor wonen,
klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie. De aanpak richt zich in eerste instantie
4

op vier wijken: Overvecht in
Utrecht, Vollenhove in Zeist,
Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in
Amersfoort. De aandachtspunten
in deze vier wijken zijn divers.
Samenwerking met het rijk
Gezien de breedte van de aanpak, is samenwerking met allerlei organisaties in de regio én
met het Rijk nodig. De provincie
vindt het van belang dat er een
provinciebrede aanpak is op het
thema vitale wijken en dat het
Rijk daarbij intensief betrokken
wordt. Daarom wordt het Rijk
gevraagd de plannen als partner
te steunen. Om dit te realiseren,
wordt vandaag de Regio Deal
Vitale wijken U16 ingediend bij
het Rijk en wordt parallel daaraan een aanpak vitale wijken regio Amersfoort gestart.
Voorbeeld voor andere wijken
De aanpak van deze wijken kan
straks een voorbeeld zijn voor
andere wijken binnen de regio.
RIVM en de Universiteit Utrecht
worden betrokken om resultaten
van de wijkaanpak te monitoren
en ervaringen en geleerde lessen op te halen

AHN Kookworkshop

Creatief koken
met een beperkt budget
en Kerstsoos
Zaterdag 7 december houdt de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) weer haar kookworkshop ‘Creatief koken met een
beperkt budget.’ De workshop is
van 10.00 tot 12.30 uur en wordt
gehouden in de recreatieruimte
van de Boogh aan de Oortjesburg 2. Aansluitend van de kookworkshop is er tot 13.30 uur een
gezamenlijke lunch. Deelname is
gratis.
Tijdens de kookworkshop gaan
de deelnemers onder begeleiding van een hobby-kok met elkaar aan de slag om een gezonde, warme twee-gangen lunch te
bereiden met een beperkt budget. Vindt u het gezellig om samen met anderen te gaan koken
en te eten? Meld u dan aan. Dat
kan via e-mail: begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of telefonisch: 0303073574. Deelname
is gratis, er zijn echter maar een
beperkt aantal plaatsen.
Over de kookworkshop
Tijdens deze kookworkshop gaat

u een lekker gerecht maken dat
samen wordt besproken. De
kookworkshop begint met een
uitleg over het menu. Daarna
wordt er gezamenlijk inkopen
gedaan en vervolgens wordt er
met elkaar aan het kokkerellen
geslagen. Om 12.30 uur wordt er
gezamenlijk gegeten, waarbij
iedere deelnemer een gast mag
uitnodigen om hiervan mee te
genieten. Om 13.30 uur is de
lunch afgelopen en begint de
Kerstsoos. Het is niet verplicht
om hieraan deel te nemen.

_________________________________________________________________________

Gedeputeerde Rob van
Muilekom: 'We willen dat iedereen kan meedoen. Een economisch welvarende, sociale, gezonde, veilige en groene leefomgeving is van vitaal belang
voor onze inwoners. Dat maakt
onze provincie zo aantrekkelijk.
Om deze positieve kenmerken
ook komende decennia te behouden én te versterken gaan
we als regio samen aan de slag!'

‘Koningin Máxima was 29 november aanwezig bij het jubileumcongres van CNV Vakmensen in
Nieuwegein. Het congres vond plaats in het NBC Congrescentrum, waar pen-fotograaf Jordi
Jupijn haar portretteerde met NBC-eigenaar Justin van Hooijdonk (rechts) en een afgevaardigde
van CNV Vakmensen. Een mooie, zonnige plaat!’

_________________________________________________________________________

Het gaat goed met de provincie
Utrecht. De centrale ligging met
goede verbindingen en voorzieningen, de economische dynamiek en de aantrekkelijke omgeving maken Utrecht tot een
provincie waar mensen graag
willen wonen, werken, studeren
en recreëren. Toch profiteert niet
iedereen daarvan. In sommige
wijken ligt de kwaliteit van leven
een stuk lager.

________________________________________________________________________________________

In Nieuwegein zou het gaan om
het gebied rond het Muntplein en
de Gebouwendrift. Het college
heeft inmiddels de gemeenteraad gevraagd de cofinanciering
van 4,1 miljoen voor de Regio
Deal Vitale Wijken beschikbaar
te stellen vanuit de Betere Buurten reserve, onder voorbehoud
dat het Rijk de aanvraag voor de
vitalisering van woonwijken
toekent.

De Kerstsoos
Onder begeleiding van een
schilderes gaan de deelnemers
creatief aan de slag om een
kerstschilderijtje te maken. Wilt u
liever Rummikub spelen, daar is
ook gelegenheid voor. De middag duurt tot 16.00 uur en kent
een vrije inloop.
Is vervoer een probleem, dan
hoort de AHN het graag om samen met u naar een oplossing te
kijken. Heeft u nog vragen of wilt
u zich opgeven voor de kookworkshop en/of de lunch:
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl, telefonisch te
bereiken onder 0303073574.

KERSTPROEVERIJ– 21.30 uur

r
Dinsdagavond 10 december 19.00 uu
Heerlijke hapjes te proeven!
benen en rollades maken
Uitleg van de slager over varkensvlees uit
Aanmelden in de winkel. € 5,00 p.p.

Black Friday aanbieding:
4 Hamburgers
4 Slavinken
500 gram Rundergehakt

Grillworst
100 gram Achterham
Samen

€ 20.00

Slagerij Wim Kastelein
Winkelcentrum Galecop 8 , Nieuwegein, 030 – 603 16 91
info@ slagerijwimkastelein.nl, www.slagerijwimkastelein.nl
________________________________________________________________________________________________________________
Herstel
Van Meenen verliet het leger in 1997, waarna een lang traject van herstel volgde. ‘Maar
ik worstel er nog steeds mee,’ zegt hij. De
veteraan heeft onder meer nog last van verhoogde spierspanning in zijn bovenlijf. Ook
kan hij niet tegen harde geluiden en heeft hij
vaak last van geheugenverlies.

Patrick van Meenen (48)
doet mee met de Invictus Games
Het afgelopen weekend heeft Defensie het
team van 32 (voormalig) militairen gepresenteerd dat meedoet aan de Invictus Games.
Dit internationale sportevenement voor fysiek
en/of mentaal gewonde militairen, wordt van
9 tot en met 16 mei in DenHaag gehouden.
Ook de Nieuwegeiner Patrick van Meenen
doet mee.

Hij zorgt dan ook het liefst voor een omgeving waarin er geen prikkels zijn. ‘Zo doe ik
om 09.00 uur ‘s ochtends boodschappen. Ik
probeer me dan af te sluiten als ik daar ben
en ben gefocust op mijn boodschappenbriefje.’
Het thema bij het sportevenement is ‘Friends
& Family.’ Dat herkent van Meenen zeker.
‘Zonder mijn vrienden en familie was ik hier
nu niet meer geweest. Ik neem mijn vrouw
mee naar de Invictus Games en mijn jongste
zoon heeft vrijgekregen van school. Ook mijn

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

De 48-jarige Nieuwegeiner werd in de jaren
’90 als militair twee keer uitgezonden naar
Bosnië, waar hij onder meer in Srebrenica
zat. Hij liep daar meervoudige PTSS op.
Patrick vertegenwoordigt Nederland mee op
de onderdelen powerliften en atletiek.

andere zoons gaan wedstrijden bekijken. Ik
vind het belangrijk dat ze dit mee kunnen
maken. Want ook zij hebben een vervelende
periode gehad door mijn PTSS en nu nog is
het niet altijd even leuk.’
Aan de Invictus Games doen ongeveer 500
sporters uit 19 landen mee. Het gaat onder
meer om atleten, handboogschutters, rolstoelbasketballers, wielrenners en zwemmers.
De games brengen behalve sporters en fans
ook een lid van het Britse Koninklijk huis
naar Nederland: Prins Harry. Hij is beschermheer van de Invictus Games en zelf
veteraan. De Britse prins vocht zelf onder
meer als Apache-vlieger in Afghanistan.
Prins Harry, vol bewondering over de
sporters: ‘De deelnemers gaven alles om
hun land te dienen, en zullen nu hetzelfde
doen op de sportvelden.’
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Hij staat me al op te wachten op
de galerij. Meteen nodigt hij me
uit in zijn prachtige appartement. Een appartement in wat
eens een kantoorpand was.
Niet eerder was ik in zo’n getransformeerd gebouw, maar
wat ís het daar goed wonen.
Dat vindt Adrie, hij is het
Portret van deze Week, ook.
Ruim, strak, heerlijk uitzicht,
een gemeenschappelijke tuin
mèt een enorme vijver waarin
koikarpers alle ruimte hebben.
Naast het gebouw twee jeu de
boulesbanen, waaraan Adrie
ook het nodige gedaan heeft
om die gerealiseerd te krijgen.
Dat viel nog niet eens mee,
want de banen liggen pal aan
de dijk, de Lekdijk. En rijkswaterstaat wilde toch wel even
zeker weten dat die banen de
dijk niet zouden aantasten.’

Portret van de Week

Maak, op basis van de antwoorden die Adrie van Raaij op de
vijf (altijd dezelfde) vragen
geeft kennis met hem, met zijn
leven en met zijn hobby’s!

________________________________________________________________________________________________________________

Buurtbewoners in Merwestein
hebben nu eindelijk een eigen
Buurtkamer. ‘De buurtkamer aan
de Leemwal in de wijk zou begin
2019 al verbouwd worden maar
door wijziging in plannen werd
het steeds uitgesteld. In oktober
was het dan eindelijk zo ver dat
de sloophamer gehanteerd kon
worden’ aldus Hans Strijker
tegenover onze redactie.

De buurtkamer was eerst verdeeld over twee ruimten. Nu is
het kantoor van Portaal verhuist
naar een andere ruimte en zijn
de twee muren tussen keuken en
het oude kantoor gesloopt zodat

Politie pakt auto af van
recidivist
De politie in Nieuwegein heeft
maandag 2 december jl. een automobilist zonder rijbewijs aangehouden die onder invloed was
van drugs.
De man reed van IJsselstein
naar Nieuwegein. Agenten herkenden meteen zijn oude grijze
Ford. De bestuurder is volgens
de politie een recidivist die regelmatig betrokken is geweest bij
drugsgerelateerde meldingen en
rijden zonder rijbewijs.

FOTO: HANS STRIJKER

er nu één grote ruimte voor de
buurtkamer is ontstaan. Door de
verbouwing is de buurtkamer
toegankelijk vanaf de Leemwal
én vanaf de Vlietwal. Via de ingang aan de kant van de Vlietwal
is de buurtkamer tevens rolstoel
toegankelijk.
‘Vanuit de nieuwe Buurtkamer
wil Buurtwerk Merwestein diverse activiteiten gaan starten. Niet
alleen voor sport en spel maar
bijvoorbeeld ook hobby-middagen, kooksessies en ondersteun-

ing aan medebewoners. Afgelopen jaar waren de voornaamste
activiteiten alleen de koffiemomenten op dinsdagmiddag en op
vrijdagavond’ zegt Hans Strijker.

_______________________________

De buurtkamer aan de Leemwal
3 is eindelijk klaar. Dit is gelukt
dankzij de inzet van meerdere
buurtbewoners, Portaal, diverse
fondsen en de gemeente Nieuwegein. ‘De grootste kosten zijn
gedragen door Portaal aangezien de complete verbouwing
door hun is betaald’ aldus
Strijker.

_______________________________________________________________________

Opening
buurtkamer Merwestein

_______________________________________________________________________

Zaterdag 11 januari 2020

Aangezien er veel vraag is om
ook in de weekenden de buurtkamer open te stellen, onderzoekt het wijknetwerk hoe dit het
beste kan worden georganiseerd. De officiële opening vind
plaats op zaterdag 11 januari
2020 van 16.00 tot 21.00 uur.

De politie laat op Facebook
weten: 'Toen wij uitstapten om
het voertuig te naderen reed de
bestuurder hard van ons weg.
Een kleine speurtocht later troffen de collega’s hem lopend in
de wijk de Doorslag. Hij had zijn
auto op een erf van een woning
achtergelaten. Wij herkenden de
man direct en hij is daarop door
ons aangehouden.'
Op het bureau bleek de man
tevens nog een openstaande
boete te hebben. Daarnaast is er
bij de man een drugstest
afgenomen.
7

____________________________________________________________________________________

1945 Bevrijdingsfeest op Kerkveld.
Wie herkent mensen
op deze foto genomen in 1945 op het
Kerkveld in Jutphaas
tijdens het eerste
bevrijdingsfeest?
Stuur een e-mail:
wo2innieuwegein@gmail.com.

Prijsvraag speciaal voor houders van de
Stadspas of Voedselbank

‘Herinneringen uit Jutphaas en
Vreeswijk’
‘Iedere zichzelf respecterende gemeente zou
een boek moeten hebben over haar geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog?’
Deze uitspraak deed Ad van Liempt, televisiemaker, schrijver van talloze boeken over
de Tweede Wereldoorlog en tot voor kort inwoner van Nieuwegein.
De Nieuwegeinse schrijfster Renée Blom
pakt zijn uitdaging op. ‘Het wordt een bijzon-

der boek met veel foto’s en vol korte verhalen en getuigenissen over Duitse spionnen,
enorme stromen vluchtelingen, vluchtende
kinderen, bombardementen van strategische
doelen en kleine persoonlijke herinneringen’,
aldus Blom.

_______________________________________________

Twee dorpen in oorlogstijd

De Historische Kring Nieuwegein stelt kennis
en beeldmateriaal beschikbaar. Vanaf nu tot
en met 7 mei 2020 kunnen belangstellenden
via de e-mail tegen korting intekenen op het
boek dat 128 pagina’s telt en fullcolour wordt
uitgevoerd. De prijs bij voorinschrijving is
19,45 euro. Na 7 mei is de prijs 23,- euro.
Inschrijven kan via:
wo2innieuwegein@gmail.com.

Met grote regelmaat geven we op De Digitale
Stad Nieuwegein prijzen weg. Dit doen we
samen met betrokken partners uit
Nieuwegein. Deze keer met Supermarkt
PLUS van Loon op winkelcentrum Nedereind.
Met de Kerst in het vooruitschiet, geven we
twee goedgevulde tassen weg met allerlei
lekkernijen om een mooi Kerstdiner te maken
op 1e of 2e Kerstdag. Deze keer alleen voor
mensen die de Stadspas Nieuwegein
hebben en/of aangesloten bij de Voedselbank. De waarde van iedere tas is maar liefst
50,00 euro!
(verder lezen)

_________________________________________________________________________________________________________________

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

December 2006
De kerstbomenverkoop bij de
Sint Nicolaaskerk in Jutphaas is
volop aan de gang.
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Nieuws van De tweede verdieping
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Het bedrijventerrein De Wiers
Zuid in Nieuwegein blijft grotendeels bedrijventerrein. Eerder
werd dit terrein aangewezen als
te onderzoeken locatie voor woningbouw. Het college van B&W
heeft besloten om de komende
dertig jaar zekerheid te bieden
aan vastgoedeigenaren en huurders op het bedrijventerrein.
Hiermee levert Nieuwegein een
belangrijke bijdrage aan de behoefte aan bedrijventerreinen in
de regio Utrecht. Enkel het gebied ten zuiden van Constructieweg, tussen het Schippersinternaat en Huis de Wiers, wordt
gemengd woon-werkgebied. De
gemeente nodigt vanaf 2020 private partijen uit voor initiatieven.

‘In de regio Utrecht is ook de
komende decennia grote behoefte aan bedrijventerreinen.
Uit gesprek met gevestigde ondernemers en vastgoeddeskundigen blijkt dat De Wiers Zuid potentie heeft om als bedrijventerrein te blijven functioneren. Met
dit besluit spelen we daarop in
en bieden we duidelijkheid aan
ondernemers, zodat de bereidheid om te investeren ook weer
kan groeien’, aldus wethouder
Ellie Eggengoor van Economische Zaken.
Investeren
De gemeente investeert zelf ook
in het gebied door in 2020 te zorgen voor herbestrating van de
wegen. Daarnaast gaat de gemeente met ondernemers in gesprek om te verkennen waar mogelijkheden liggen voor een upgrade van het bedrijventerrein.

______________________________________________________

Bedrijventerrein
De Wiers Zuid blijft voor
de toekomst behouden

_____________________________

Ouder-kindochtend
Een zinvol leven
in december
Wat zou je doen als je alles
Elke woensdagochtend is er een
mag? Waar kom jij je bed voor
ouder-kindochtend in de bieb
uit? Een zinvol leven, dat wil
van 10.00-11.00 uur. De ouderiedereen! Maar wat is een zinvol
kindochtend is een gezellige bijleven? Ga in gesprek met een
eenkomst voor (groot)ouders en
expert over de invulling van je
hun kinderen en kleinkinderen
eigen leven.
(0-3 jaar). Hier kan je samen lek- Op donderdag 10 december van
ker spelen, lezen en ontspannen. 20.00-21.30 uur vindt deze workOok ontmoet je andere ouders.
shop plaats in de bibliotheek in
Samen deel je je ervaringen, behet kader van positieve gezondSinterklaas achter de rug, op naar de kerst. Op zoek naar
spreek je waar je tegenaan loopt, heid.
inspiratie voor kerstkaarten, kerstrecepten of kerstverhalen?
en wissel je tips uit.
De toegang is gratis. AanmelDe bibliotheek heeft een ruime keuze.
Elke maand is er een nieuw theden: actie@detweedema. Het thema bepaal je zelf. Zo
verdieping.nu.
ontdek je iets over onderwerpen
zijn alleen voor leden. Nog geen
uur voor bibliotheekleden van
die jij belangrijk vindt.
#WorkshopWoensdag
lid? Lidmaatschap voor kinderen
6 t/m 12 jaar. Nog geen lid?
Het thema voor december is
Merry vlogmas
is gratis. Je betaalt eenmalig € 6
Lidmaatschap voor kinderen is
Feest!
Heb je weleens van vlogmas
inschrijfkosten.
gratis. Je betaalt eenmalig € 6
Ga aan de slag met feestelijke
gehoord? Misschien heeft jouw
inschrijfkosten.
knutselwerkjes en ontdek de
favoriete vlogger wel een vlogOpen Lab: Christmas science
leukste recepten voor gezonde
mas gemaakt. In december deOp zaterdag 14 december gaan
Openingstijden rondom de
en feestelijke hapjes.
len veel Youtubers namelijk
we in het Open Lab kerstproefjes feestdagen
Toegang tot de ouder-kindochkerstvlogs met hun volgers. Kom
doen. Maak je eigen sneeuwbol
De bibliotheek is op kerstavond
tend is gratis. Wil je meedoen?
jij je eigen vlogmas maken en
of kerstlamp en laat kerstslingers 24 december en oudejaarsavond
Meld je aan via
mee aftellen naar kerst?
zweven. Wil je jouw sneeuwbol
31 december tot 17.00 uur geactie@detweedeverdieping.nu
Op woensdag 11 en 18 decemmee naar huis nemen? Dan beopend. Tijdens de kerstdagen en
o.v.v. Ouder-kindochtend en de
ber gaat de #WorkshopWoenstaal je € 2,50.
op nieuwjaarsdag is de bibliodatum.
dag over vloggen. De workshops Het Open Lab is van 14.00-16.00 theek gesloten.
_________________________________________________________________________________________________________________
Hierbij gaat het erom het terrein
voor de komende decennia duurzaam door te ontwikkelen.
Woon-werkwoningen
Eerder koos de gemeente bedrijventerrein De Wiers Zuid als te
onderzoeken locatie voor omvorming van werk- naar woongebied. Na onderzoek besluit de
gemeente om het bedrijventerrein voor de toekomst te behouden. Enkel het gedeelte ten zuiden van de Constructieweg krijgt
op termijn de mogelijkheid om te
transformeren naar woon-werkgebied, waardoor een mooie
overgang ontstaat tussen bedrijventerrein en woningen.
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Oud VSP raadslid
Herman Troost (75)
overleden

Gestart met één zetel in de
Nieuwegeinse gemeenteraad is
de Verenigde Senioren Partij de
laatste jaren uitgegroeid tot een
fractie bestaande uit drie raadsleden. Bij de verkiezingen in
2018 is de VSP gekozen tot
derde partij van Nieuwegein.
Herman was hier bijzonder trots
op.

Tussen 11.00 en 14.00 uur zijn
mensen welkom in het Milieu
Educatie Centrum (MEC) aan de
Geinoord 9 in Nieuwegein.
Iedereen uit Nieuwegein kan
langskomen bij het Repair Café
met allerlei (kapotte) elektrische
apparaten, maar ook met computers, fietsen en speelgoed.
Kleine kledingreparaties, zoals
knopen aannaaien, zomen die
los zitten, gaatjes in kleding worden ook gedaan. Ook defect
speelgoed wordt gemaakt, zodat
het weer gebruikt kan worden.
De vrijwilligers helpen u graag.
Er is zelfs een klokkenmaker
aanwezig.
Voor een groot aantal zaken
hebben de creatieve vrijwilligers
van het Repair Café in Nieuwegein wel een oplossing. De reparaties zijn allemaal gratis.
Overigens zijn bezoekers ook

Voedselbank bij Kaarslicht
Woensdag 18 december van 17.00 tot 20.00 uur brandt een pad van
kaarslichtjes naar de Voedselbank aan de Montageweg 1A. De
Voedselbank wil de inwoners van Nieuwe-gein langs deze bijzondere
weg ontvangen. De organisatie achter de Voedselbank wil
hiermee de bewoners van Nieuwegein en IJsselstein, sponsoren en
ieder die de Voedselbank een warm hart toedraagt, laten zien waar
zij gevestigd zijn.
‘Op deze avond zullen wij, als vrijwilligers van de Voedselbank, u
graag vertellen hoe voor 70 gezinnen in deze gemeenten een voedselpakket wordt samengesteld. Wij bieden u daarbij (kosteloos) een
hapje en drankje aan’ aldus Otto Stal van de Voedselbank.
______________________________________________________
welkom als er niets te repareren
valt, maar ze gewoon op zoek
zijn naar wat gezelligheid.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien
om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt
gehouden, is gereedschap en
materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren.
Het streven is om zo het vroeg-

tijdig weggooien van spullen te
voorkomen.

_________________________

In de nacht van zondag op
maandag 2 december is oud
raadslid (Herman) J. Troost
overleden. De heer Troost is
onder meer oprichter van de
Verenigde Senioren Partij (VSP)
in Nieuwegein en was sinds
14 maart 2002 raadslid en het
boegbeeld voor de partij. Ook
deed hij veel werk voor het
Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen
(Cosbo).

De vrijwilligers van het Repair
Café in Nieuwegein staan zaterdag 7 december weer klaar voor
mensen die kapotte spullen hebben die gerepareerd moeten
worden. De vertrouwde medewerkers van het Repair Café
Nieuwegein repareren vrijwillig
uw kapotte kleding, apparaat,
fiets en noem-maar-op in het
Milieu Educatie Centrum (MEC).
Het MEC zit tegenover de molen
in park Oudegein.

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Repair Café Nieuwegein
aankomende zaterdag

Meer informatie over het ontstaan van Repair Café’s is te vinden op de website. Informatie
over het Nieuwegeinse Repair
Café is te verkrijgen via: repaircafenieuwegein@gmail.com. Of
bellen met Peer van Halderen
via 0617564000.

____________________________________________________________________________________

Ruim 20 jaar geleden werd
Herman Troost gekozen tot
voorzitter van de Verenigde
Senioren Partij. Als gemeenteraadslid en fractievoorzitter heeft
hij de VSP gedurende bijna 18
jaar op de Nieuwegeinse kaart
gezet. Om gezondheidsredenen
heeft Herman beide functies per
1 oktober dit jaar neergelegd.
De heer (Herman) J. Troost heeft
op woensdag 6 november jl. nog
een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Dit
vanwege zijn grote betrokkenheid bij de Nieuwegeinse samenleving. Hij werd benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Herman Troost zou 19 december
aanstaande 76 jaar zijn geworden.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven,
een wereld vol verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse
gebeurtenissen of over het dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than
spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen uit haar leven en andere
Nieuwegeiners.
Kim woont in Nieuwegein en maakt de 'ups & downs' van de stad dagelijks mee. Het is Kim's droom om
professioneel illustrator en auteur te worden en dat elke Nieuwegeiner Pen-i (her)kent.

Kim: 'Tegenwoordig kan men heel veel om mensen te helpen. Slecht zicht wordt gecorrigeerd en
missende gehoorbeentjes worden vervangen. Wat een verademing om weer aan twee kanten te horen!
Nu alleen nog leren geluid te doseren…’
____________________________________________________________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

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

________________________________

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?

Udo: 'De plantjes voor dit jaar
zijn nu echt op. En de zwammen
zijn al járen op. Maar beestjes
zijn er nog wel. Véél zelfs.
Daardoor ben ik deze keer wat
kritischer. Het moet een heel
mooie zijn. Of nee, een
beestachtig enge. Eh, waarom
niet gewoon een leuke? Dat
wordt dan een soldaatje, want zo
heet de hele familie Cantharis.
Bij deze: Cantharis livida.'

Als ik een soldaatje (de keversoort) zie, dan maak ik meteen een
foto. Want ze zijn allemaal net even anders. Of ze doen anders.
Of ze kijken alleen maar. Zoals deze. Cantharis livida. En het is
nog lang geen koningsdag.
________________________________________________________________________________________________________________

Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte

Renovatie
Belangrijk onderdeel van de renovatie was het in oude luister
herstellen van het oorspronkelijke sluizencomplex uit 1938.
Het complex is een Rijksmonument, met historische voormalige dienstwoningen. De woningen zijn in 2018 omgebouwd tot

__________________________________________________________________________

pen kunnen ze gewoon doorvaren.’

voor de beweging van de
hefdeuren vernieuwd.
Nooit helemaal af
Het werk aan een sluiscomplex
is nooit helemaal af, daarom
verzorgt aannemerscombinatie
Sas van Vreeswijk de komende
27 jaar het onderhoud. Bewegende onderdelen worden vaak
gecontroleerd en gesmeerd,
maar soms is ook groter onderhoud nodig. Werkzaamheden
die in ieder geval in 2020 gaan
gebeuren, zijn de plaatsing van
1.200 zonnepanelen op een
verdiepte plek naast de 3e kolk
en groot onderhoud van de
langzaamverkeerbrug over de
kolken 1 en 2. Tijdens dat werk
zorgt Sas van Vreeswijk voor
een tijdelijke brug voor fietsers
en voetgangers

bedienruimte met de nieuwste
technieken. Dit jaar is ook de
bediening van de twee bestaande kolken omgezet naar het
nieuwe bediensysteem in deze
‘witte huisjes’. Het oude bediengebouw en de loopbrug uit de
jaren ‘90 zijn gesloopt. Zo zijn
nu, net als in 1938, de witte
huisjes en de heftorens weer de
blikvangers. In de heftorens zijn
veel onderdelen die zorgen

_________________________

Ook gewoon doorvaren
tijdens spitsuur
Ype Heijsman, directeur bij
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, ziet de verbeterde bereikbaarheid van de route Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen als
grootste winst van de vernieuwde Prinses Beatrixsluis. ‘Brede
schepen met veel diepgang
hoeven niet meer om te varen,
omdat er nu een 3e kolk ligt die
grote schepen kan schutten.
Sowieso zorgt de komst van
een extra kolk voor kortere
wachttijden voor alle schepen
bij de sluis.’ Anné Middendorp,
binnenschipper en voorzitter
van de afdeling Utrecht van
Koninklijke BLN Schuttevaer,
beaamt dat. ‘Het is geweldig dat
de wachttijd nagenoeg tot nul is
teruggebracht. Ook als het
spitsuur is voor de grote sche-

__________________________________________________________________________

Dit najaar is de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden
aan de Prinses Beatrixsluis. Na
de openstelling van de 3e kolk
en het verbrede Lekkanaal op
6 februari, stond dit jaar verder
in het teken van de renovatie
van de twee bestaande kolken.
Nu alle kolken open zijn, draait
de sluis op volle sterkte.

Contactmomenten publiek
In de afgelopen bouwjaren was
er veel interactie met het publiek. Logischerwijs wordt dat
nu minder, maar Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk blijven zorgen voor vaste contactmomenten met het publiek en
het sluizencomplex blijft beschikbaar als case voor educatieve doeleinden.
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Op dinsdag 26 november 2019 heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid een steekproef gehouden om te kijken of wij als Merwestein ons
houden aan de kwaliteit die hoort bij de licentie nationale zwemdiploma's.
We zijn trots en blij te mogen vertellen dat onze licentie is verlengd en dat wij de kwaliteit leveren die hoort bij deze licentie. Dit soort
steekproeven zijn enorm belangrijk voor de kwaliteitsbewaking, zo zorgen we samen voor meer zwemveiligheid in Nederland. In het rapport
stond een heel mooi compliment waar we erg trots op zijn: Bij de observatie valt op dat er veel plezier is bij zwemleskinderen en
zwemlesgevers en dat er veel activiteit is binnen de zwemles. En zo hoort het ook! Zwemmen is leuk! Compliment aan alle collega's die hier
zo hard voor werken, samen maken we het mogelijk!
________________________________________________________________________________________________________________

U-OV: ‘De trams zijn te oud, we wachten met smart op nieuwe’

Vervoerder U-OV is op Twitter klip en klaar
over de oorzaak van de problemen van die
ochtend. 'De rek is eruit bij de trams. Ze zijn
te oud. We wachten met smart op de nieuwe
trams die in 2020 gaan rijden.' Tot die tijd
wordt het 'roeien met de riemen die we
hebben', aldus U-OV.
De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor
de tram en liet in 2017 al weten uit dat de
storingsgevoeligheid toe zou kunnen nemen.

De huidige trams dateren immers uit 1983 en
een tram gaat gemiddeld dertig jaar mee.
Met een revisieprogramma is de levensduur
verlengd met enkele jaren. Toch wordt het
steeds moeilijker om voor de verouderde
techniek waarop de trams rijden onderdelen
te vervangen. In 2020 moeten de nieuwe
trams van U-OV op alle trajecten rijden. Er
zijn dus nog een aantal maanden te overbruggen.
De provincie kan begrip opbrengen voor
reizigers die in de kou staan te wachten op

een tram die niet komt. 'Maar we benadrukken wel dat de storingen lang niet altijd te
maken hebben met de oude trams', zegt een
woordvoerder. Wat volgens de provincie
meespeelt bij de negatieve beeldvorming, is
dat de storing van een tram een veel grotere
impact heeft dan die van, bijvoorbeeld, een
bus. Als een tram uitvalt, slaat dit al snel
door naar de achteropkomende ritten.
Passeren is niet mogelijk en de trambaan
heeft slechts twee takken: Nieuwegein-Zuid
en IJsselstein.

_____________________________________________________________

Rond 10.00 uur die ochtend kwam de tramverbinding weer rustig op gang, het duurde
tot in de middag voordat alles weer volgens
schema verliep. Veel reizigers kwamen te
laat op hun bestemming en zijn de storingen
behoorlijk beu. Op Social Media krijgt het
U-OV en de provincie Utrecht er behoorlijk
van langs.

_____________________________________________________________

Defecte trams, wisselstoringen, ijzel op
de bovenleiding; tramreizigers in Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein krijgen veel te
verduren. Maandagochtend was er weer
een storing bij stadscentrum Nieuwegein.
Volgens vervoerder U-OV was er een tram
defect en deze moest weggesleept worden.

De provincie Utrecht heeft met vervoerder
U-OV prestatieafspraken. De tram naar
Nieuwegein en IJsselstein presteerde vorig
jaar met een uitvalspercentage van 0,35 procent beter dan in 2017, blijkt uit een jaarrapportage van de provincie. Maar in de rapportage staat ook: 'Er zijn nog te veel technische problemen met de traminfrastructuur.'
De cijfers over 2019 zijn vooralsnog niet bekend.

13

De vrijwilligers van het Repair Café in
Nieuwegein staan zaterdag 7 december
weer klaar.
Op 7 en 8 december is de jaarlijkse
rolschaats(kerst)show van KRC Rolling.
Manga voor Beginners, 7 december, 13:00
uur.
Zondag 8 december, Dorpskerk Nedereindseweg, kamermuziekconcert.
10 December organiseert de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein (AHN) samen met
Samen Veerkrachtig een Koffietafel in La
CaZa.
Gespreksavond over rouw: 10 december.
10 December vindt de schrijfactie Write for
Rights van Amnesty International plaats.
Op 11 december leer je in bibliotheek De
tweede verdieping je eigen vlogmas te
maken om mee af te tellen naar kerst.
Woensdag 11 december verzorgt Carin
Laarman een workshop ‘Kerstcreatie
maken'.
Manga voor Intermediates, 14 december,
13:00 uur.
18 December, kerstviering inclusief
kerstlunch.
Op woensdag 18 december tussen 19.00 en
22.00 uur is Vreeswijk omgetoverd tot een
sprookje.
Woensdag 18 december brandt een pad van
kaarslichtjes naar de Voedselbank.
Officiële opening buurtkamer Merwestein:
zaterdag 11 januari
Kawaii voor Beginners, 11 januari, 13:00 uur.
Gespreksavond over rouw: 14 januari.
Open Huis op 17 januari bij het Oosterlicht
College: voordelen en uitdagingen van
Cambridge English.
Chibi voor Beginners, 18 januari, 13:00 uur.
Manga voor Beginners, 25 januari, 13:00
uur.
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 December organiseert de SPNN in het
Petanque Centrum weer een
klaverjasavond.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangemelde evenementen

N408 afgesloten in weekend van 6 tot en met 9 december
Van vrijdagochtend 6 december tot en met maandagochtend 9 december
werkt aannemer KWS aan de huidige kruising N408-Ravenswade/
Ravensewetering. In deze periode wordt de kruising volledig aangepast naar
de nieuwe situatie, met nieuw asfalt en nieuwe verkeerslichten. Hierna is
Ravenswade weer bereikbaar vanaf de N408.
lees verder

Kenmerken van het kantoorgebouw Zwolsche Algemeene:
vier trapeziumvormige kantoorvleugels zijn als molenwieken rond een vierkante kern
geplaatst (bovenste foto).
Het gebouw is geheel afgewerkt

de eerste gaten zijn geslagen
wie nu het spiegelglas beziet
denkt dat de hemel scheuren toont
en zo beginnen d’ laatste dagen
een nieuwe functie gunt men ’t niet
juist hier, waar men ooit zei
dat transformatie van gebouwen
loont

FOTO: HENK TEN BOS

met hardglazen panelen verlijmd en voorzien van een reflecterende laag. Hierdoor is

FOTO: WIM VAN WIJK

Veiligheid boven alles
Speciaal voor kinderen van groep 8 geeft de

Peter Gerssen was zijn tijd ver
vooruit door het kantoorgebouw
te voorzien van dikke betonplaten, een dikke laag steenwol en
drie dubbeldikke glasplaten aan
te brengen. Door deze methode
ontstond het energiezuinigste
kantoorgebouw van Nederland.

Les ‘4 Vuurwerk Veilig’
Op ruim 30 scholen in de provincie Utrecht
geeft de brandweer een les ‘4 Vuurwerk
Veilig’ van de landelijke campagne. Leerkrachten kunnen ook zelf de les en alle bijbehorende materialen o.a. een quiz downloaden op www.4vuurwerkveilig.nl. Alle scholen
in de provincie Utrecht krijgen de tips van
‘4 Vuurwerk Veilig’ op posters toegestuurd.
Brandweer VRU gaat in gesprek met u
De VRU is een samenwerkingsverband van
de 26 Utrechtse gemeenten, waaronder
Nieuwegein. De VRU coördineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie
Utrecht. De VRU maakt zich sterk om een
halt toe te roepen aan de vele branden die
jaarlijks onnodig veel schade en erger nog,
slachtoffers en doden eisen.

Anno 2019-2020
Inmiddels is het sloop en asbestsaneringsbedrijf Lek-sloopwerken B.V. met de werkzaamheden begonnen.
Van week 44 tot en met week
51 wordt, zover het aanwezig,
het asbest verwijderd (saneren)
en met het leegstrippen begonnen. Met nadruk geeft het sloopbedrijf aan dat de huidige vorm
asbest niet schadelijk is voor
omwonenden!
De onderste foto geeft een kijkje
over de gevolgen van het
leegstrippen en dumpen van het
overtollige puin.
Wordt vervolgd

______________________________________________________________________

Wist je dat sterretjes zo´n 1100 graden kunnen worden? Gevaarlijk heet dus! Veel mensen denken dat alleen illegaal vuurwerk gevaarlijk is. Ruim 60% van de ongevallen
wordt echter veroorzaakt door legaal vuurwerk. Ook daar moet je dus op een goede
manier mee omgaan. Hoe je dat doet, kunnen kinderen van groep 8 in de provincie
Utrecht en dus ook Nieuwegein leren van
echte brandweermensen. Daar hebben ze de
rest van hun leven profijt van!

een zeer glad en energiezuinig
gebouw ontstaan. De kern is ingericht met glazen liften, luchtbruggen, spiegelwanden en
roestvrijstalen vloeren.

brandweer een informatieve les van ongeveer een uur over vuurwerk. De kinderen leren hoe ze veilig kunnen omgaan met vuurwerk, wat je beter niet kan doen met vuurwerk, hoe ze het verschil kunnen herkennen
tussen legaal en illegaal vuurwerk en welke
regels er gelden rondom het afsteken van
vuurwerk. Ze worden geconfronteerd met
wat de gevolgen kunnen zijn als het misgaat.
Als klap op de vuurpijl krijgen de kinderen
een vuurwerkbril. Als ze dan van vuurwerk
gaan genieten, kunnen ze dit op een veilige
manier doen.

______________________________________________________________________

Brandweer
maakt kinderen groep 8
vuurwerkwijzer

______________________________

Peter Gerssen (1932-2017),
ontwierp het gebouw in de jaren
1982 tot 1984, met een mathematische basisstructuur, een abstracte compositie, integratie
van functies in het ontwerp, een
hoge mate van préfabricage en
daardoor beperkte en snelle
bouwtijd. Als zelfstandig architect ontwierp Peter Gerssen verschillende spraakmakende gebouwen. Het kantoorgebouw in
Nieuwegein (oplevering 1984) is
hier een prachtig voorbeeld van.

_____________________________________________________________________

Schadeverzekeraar Zwolsche
Algemeene was de opdrachtgever voor het ontwerpen van
het Glazen Kantoorgebouw aan
de Buizerdlaan Nieuwegein.

_____________________________________________________________________

Zwolsche Algemeene
kantoorgebouw
Nieuwegein 1984-2019

Opnieuw politie-onderzoek
in binnenstad
in verband met ‘WK-moord’
De politie deed woensdag opnieuw onderzoek in de binnenstad van Nieuwegein in
verband met de dood van Richard Houtveen
in 2010. Die moord is nog altijd niet opgelost.
Met een grote magneet werd vanaf een bootje gezocht in het water. Verdere mededelingen over de aanleiding van de zoektocht
deed de politie vooralsnog niet.
WK-finale
Richard Houtveen werd na de WK-finale in
2010 vermoord bij de ingang van de parkeergarage onder winkelcentrum Cityplaza. Hij
had met vrienden naar de voetbalwedstrijd
Nederland-Spanje gekeken op een groot
scherm. Nadat Oranje verloor kregen de
Nieuwegeiner en zijn vrienden ruzie op
straat. Richard werd daarbij gestoken in zijn
hart en overleed.
Eerder onderzoek
In oktober werd in de buurt van het kanaal
ook al gezocht in verband met het onderzoek
naar de dood van Houtveen. Toen werd er
gegraven met een kleine graafmachine en
werd in de modder gezocht naar sporen.
Eerder dit jaar vond de politie een steekwapen in het water bij de Zuidstedeweg.
(verder lezen)
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De Lions Club Nieuwegein doet
dit jaar voor de eerste keer mee
aan een inzamelingsactie door
Lions Nederland van Douwe
Egberts Waardepunten die worden ingewisseld tegen pakken
koffie voor de voedselbanken.
Deze actie loopt al in diverse
plaatsen sinds 2012. Het aantal
ingezamelde punten wordt door
Douwe Egberts met 15% verhoogd en vervolgens ingewisseld
tegen pakken koffie. Afgelopen
jaar leverde dit 63.000.000 punten op, goed voor 130.000 pakken koffie. De ingezamelde punten uit Nieuwegein komen ten
goede aan de Voedselbank
Nieuwegein.
'Iedereen drinkt graag een kopje
koffie, ook dus de Nieuwegeiners
die afhankelijk zijn van de voedselbank,' vertelt voorzitter Cor
van Dalen van de Voedselbank
in Nieuwegein. 'Koffie is een
product wat niet vaak te vinden is
in de samengestelde pakketten
van de voedselbank, mede vanwege de lange houdbaarheid.
Wij zijn heel blij met het initiatief
van de Lionsclub en ik weet zeker dat dit door onze cliënten erg
gewaardeerd wordt.'
De gehele maand december
16

‘De laatste plaats!’
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
Nieuwegein en wonen graag in Nieuwegein. Deze keer vroeg
‘Jantine met de Pet’ zich af waarom nou die laatste plaats!
‘Deze week publiceerde onderzoeksbureau Zorgfocuz
de resultaten van een analyse op data over de
maatschappelijke ondersteuning van gemeenten. Er
waren via het ministerie van VWS gegevens beschikbaar van 247 gemeenten en de vragen in de standaardvragenlijsten waren onderverdeeld naar 4 thema´s.
En op 3 van de 4 thema´s eindigde Nieuwegein op de
laatste op de voorlaatste plaats. Alles bij elkaar
is Nieuwegein dan ook geëindigd op de allerlaatste
plaats. Voor de voetbalkenners onder u, helemaal
onderaan in het rechterrijtje, ergens diep in de
gevarenzone.'
‘Een beschamende vertoning, kwetsbare inwoners die
ondersteuning van de gemeente nodig hebben voelen
zich niet echt serieus genomen door de gemeentelijke medewerker, ervaren onvoldoende effect van
de geboden hulp en de kwaliteit van de hulp is ook
minder dan verwacht.’
‘Dan zou je verwachten dat alle alarmbellen af
zouden gaan bij de ambtenaren die verantwoordelijk
zijn voor het Sociaal Domein. Nou nee dus, het AD
heeft naar aanleiding van de resultaten contact
opgenomen met de gemeente. En wat blijkt, men
herkent zich slechts ten dele in de uitkomsten en
besluit te wachten op de onafhankelijke onderzoeksresultaten van Dimensus, een bureau dat een onderzoek uitvoert naar cliënttevredenheid in opdracht
van de gemeente. En “wie betaalt bepaalt”, dus die
resultaten zullen vast een beeld laten zien waar de
gemeente zich wel in herkent. Een vette onvoldoende
en kwetsbare inwoners die hun ongenoegen uiten is
niet genoeg om uit een diepe winterslaap te ontwaken
en direct aan de slag te gaan. Ik begrijp dan ook
wel dat uit het onderzoek blijkt dat mensen zich
niet serieus genomen voelen. Ik vind het een
beschamende vertoning en dat in de stad waarin we
de mond vol hebben over positieve gezondheid!’

staan op diverse plaatsen (supermarkten) in Nieuwegein speciale inzamelboxen. Als je zelf
niet spaart voor cadeaus of nog
veel waardepunten hebben liggen in de keukenla, gooi de

Jantine met de Pet

waardepunten dan niet meer
weg maar doneer ze in de inzameldozen. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de punten in
een van de verzamelboxen in te
leveren, je kunt ze ook opsturen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Lions Club Nieuwegein is
op zoek naar waardepunten
van het koffie- en theemerk
Douwe Egberts. Met deze punten wil de club DE-koffie aanschaffen voor in de pakketten
van de Voedselbank in Nieuwegein. De hele maand december kunnen de waardepunten
op verschillende locaties in de
stad worden ingeleverd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lions Club Nieuwegein
zoekt Douwe Egberts
Waardepunten voor de
Voedselbank

naar of in de bus doen bij het
secretariaat van de Lions Club
Nieuwegein, Loes Spronk,
Carillonlaan 32, 3438 RG
Nieuwegein.

Jantine met de Pet

De inleverlocaties
De hele maand december kunnen Nieuwegeiners DE-waardepunten inleveren. Op verschillende locaties in Nieuwegein
staan er DE-boxen waarin de
waardebonnen kunnen worden
ingeleverd. Dat kan in Albert
Heijn Cityplaza, Albert Heijn
Rapenburgerschans, Albert Heijn
Hoogzandveld, Albert Heijn
Muntplein, Boon’s Makadocenter, Dagwinkel Vreeswijk, Jumbo
Cityplaza, Jumbo Galecop,
Jumbo Walnootgaarde en Plus
Van Loon op winkelcentrum Nedereind.
__________________________

Sportief dagboek (deel 12)
Hans van Echtelt schrijft
iedere week zijn ‘Sportief Dagboek’ op, op De Digitale Stad
Nieuwegein. Hans is een geboren Vreeswijker en houdt
van voetballen, houdt van
sport. Schreef jaren lang voor
het Utrechts Nieuwsblad. Ieder
weekend vindt u hem langs de
sportvelden in Nieuwegein.
Geinoord heeft zaterdag een imponerende prestatie geleverd
door met een ernstig verzwakt
team toch een gelijkspel af te
dwingen tegen koploper Loosdrecht. Toen scheidsrechter Mike
Breedijk na negentig minuten affloot op Parkhout, stond er 1-1
op het scorebord. Sven Banfi
maakte een kwartier voor tijd de
verdiende gelijkmaker. Ook JSV
deed goede zaken door thuis
promovendus Nieuwland met 1-0
te kloppen waardoor beide
Nieuwegeinse clubs een gelijk
puntentotaal (tien) hebben verzameld.
Verder lezen

Openbare AED’s vond het Wijkplatform belangrijk. Weliswaar zijn er behoorlijk veel
AED’s in de wijken maar deze hangen binnen bedrijven en in principe bedoeld voor intern gebruik (niet zichtbaar van de openbare
weg) en niet in de avond beschikbaar.
Zodra bij registratie van een 112 melding het
vermoeden van een hartstilstand ontstaat,
verstuurt het systeem automatisch een oproep naar burgerhulpverleners in de nabije
omgeving van het slachtoffer. Zij krijgen via
hun mobiel de opdracht te reanimeren of de
dichtstbijzijnde AED op te halen die bekend
is bij het omroepsysteem. Vanaf heden kunnen zij binnen het Wijkplatform bij zeven
openbare AED’s terecht.
In Huis de Geer hangt er één midden in de
wijk bij Dr. Schaepmanstraat naast 17. In
Zuilenstein (Oost) zijn de AED’s bevestigd
achter de (altijd open) hoofdingang van
A-Capella aan de Diepenbrocklaan en bij de
toegang tot de appartementen De Symfonie
aan de Buxtehudelaan. Aan de westkant van
Zuilenstein hebben particulieren al openbare
AED’s aangebracht t.w. Fagotlaan 56 en de
Triangel aan de Lohengrinhof. In de wijk
Blokhoeve hangen ze bij de hoofdentree appartementen Sconfinato aan de Veldhoeve
en aan het front van de appartementen Middelhoeve 33.
Het Wijkplatform heeft de 5 AED’s geschonken aan City-AED, die de exploitatie
overneemt.
In de komende tijd wil het Wijkplatform cursussen Burgerhulpverlener organiseren omdat er belangstelling bestaat vanuit omwonenden om aan dit project deel te nemen.
Het Wijkplatform: ‘Voor alle duidelijkheid,
alleen burgerhupverleners mogen de AED’s
ophalen en bedienen, de kasten zijn dan ook
voorzien van een hangslot waarvan de
opgeroepen vrijwilliger(s) de code weet. Het
Wijkplatform hoopt door plaatsing van deze
apparaten mee te werken aak een snelle reanimatie van personen met een hartstilstand
binnen en rondom onze wijken.’

Een unieke belevenis

Kaarslicht in Vreeswijk

Op woensdag 18 december aanstaande tussen 19.00 en 22.00 uur is Vreeswijk omgetoverd tot een sprookje. Een unieke belevenis. De straatverlichting wordt gedoofd en
meer dan 10.000 lichtjes twinkelen u tegemoet. In de straten vindt u koren, zijn er diverse activiteiten en koopt u lekkernijen. In
het water ziet u lampjes en fonteinen schitteren, de schepen en de sluizen zijn ook versierd met honderden lichtjes.
Lampionnenoptocht
Loopt u ook mee langs de sfeervolle straten
met de lampionnenoptocht tijdens Kaarslicht
in Vreeswijk? Stipt om 18.00 uur start de optocht met de Kerstman in de arrenslee voorop. De stoet start vanaf de Willem Alexanderschool op de Koninginnenlaan. De lampion-nenoptocht is een mooie wandeltocht in
kerstsfeer. Halverwege de stoet met
kinderen loopt een orkest in Dickensstijl mee.
De optocht duurt ongeveer een half uur en
aan het einde staat er warme chocolademelk
klaar voor de kinderen.
Gezellig samen naar de kerstmarkt
De kerstboom is opgetuigd, lekker eten met
familie en vrienden, kaarsjes aan… Vindt u
kerst ook de gezelligste tijd van het jaar?
Kom dan naar de kerstmarkt in Vreeswijk,
deze staat op de Handelskade. De sfeerverlichting en de muziek doen de kerstsfeer als
vanouds aanvoelen. U vindt er meer dan
honderd kramen met een groot aanbod aan
winter- en kerst gerelateerde artikelen en
lekkers. De kerstmarkt is van 16.00 tot 22.00
uur te bezoeken.
Kerstsfeer proeven in het oude dorp
U kunt de kerstsfeer letterlijk en figuurlijk
proeven. In het oude dorp vinden er meerdere activiteiten plaats. In het met kaarsjes verlichte gebied vindt u de weg naar muziek en
koren, de kerstwensboom, verlichte authentieke schepen, een echte vuurspuwer en nog
veel meer.
Om te voorkomen dat u geen hand meer
voor ogen ziet, kunt u gebruikmaken van de
digitale kaart die u van te voren kunt downloaden op u telefoon.

____________________________________________________________________________________________________________

Het Wijkplatform ZHGB (Zuilenstein, Huis de
Geer en Blokhoeve) heeft vanuit haar financiële reserves een uitgebreid netwerk van
AED’s (Automatische Externe Defibrillator)
kunnen opzetten. Afgelopen week zijn een
vijftal AED’s in de wijken opgehangen. De
drie wijken beschikken nu over een dekkend
netwerk.
In de afgelopen zomer hebben zich, via een
oproep in de wijkkrant, 14 personen opgegeven om aan hun gevel een openbare AED te
willen bevestigen. Aangezien er 5 AED’s
beschikbaar waren was dat voor het Wijkplatform ZHGB geen probleem om een evenwichtige dekking te maken.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wijkplatform ZHGB zorgt voor
een wijkdekkend AED netwerk

Sfeervol genieten!
Stap in een wereld van duizenden lichtjes en
prachtig ingerichte etalages. Bij diverse horeca ondernemers kunt u terecht voor een
heerlijk hapje of drankje. Kom genieten van
de sfeer van deze bijzondere avond.
Wintertuin
Genieten van allerlei lekkers en al het moois
wat kerst u te bieden heeft in de wintertuin
van KNUS bij Ann en De STIJL Floral
Design. Boven een vuurkorf marshmallows
bereiden is zeker met kinderen een gezellige
gebeurtenis! Geopend vanaf 17.00 uur.
Sfeervolle terrassen
Tijdens Kaarslicht in Vreeswijk is het terras
van Café Friends en The Good Food omgetoverd tot een verwarmd en sfeervol winterterras. Kom langs en proef de Vreeswijkse
gastvrijheid en gezelligheid!
Volkskerstzang
Voor de 56e keer is er in de Barbarakerk is
op woensdag 18 december 2019 om 19.00
uur een Volkskerstzang met als thema: 'Licht
verspreiden.' Aan deze dienst werken o.a.
mee het Leger de Heils, De Cantorij van de
Rank en Burgemeester Frans Backhuijs zal
een openingswoord spreken.
Aansluitend is in deze kerk de kerststal tot
22:00 uur te bezichtigen, terwijl verschillende
koren van 20.00 – 21.30 uur afwisselend in
deze kerk zingen.
Levende kerststal
Een mooie kerststal hoort bij de warmte en
het licht van het evenement Kaarslicht in
Vreeswijk. Op het Raadhuisplein staat daarom wederom de kerststal met levende dieren
zoals schapen, geiten, cavia’s en een kameel. Ook Jozef en Maria zijn aanwezig. Natuurlijk wordt er goed gelet op de huisvesting
en verzorging van de dieren. Een leuke
bezienswaardigheid voor jong en oud.
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Type trams
Alstom komt op een belangrijk
moment aan boord bij het
Utrechtse trambedrijf. Sinds
2016 zijn 27 nieuwe Urbos 100
trams binnengekomen van leverancier CAF uit Spanje. Deze zijn
inmiddels allemaal door de provincie Utrecht geaccepteerd en
staan klaar om vanaf 16 december reizigers te vervoeren op de
nieuwe tramlijn in Utrecht. CAF
levert ook een tweede serie
Urbos 100 trams van 41 meter
lengte, die vanaf medio 2020 de
verouderde SIG trams vervangen. Beide typen trams zullen
door Alstom worden onderhouden.
Nieuwe rolverdeling
Gezien de investeringen in het
tramsysteem en de schaalsprong
die daarmee is gemoeid, kiest de
provincie Utrecht als opdrachtgever ervoor meer regie op het
onderhoudsproces van de trams
te zetten. Zij gaat zelf het beheer
uitvoeren en stelt vanuit deze rol
bijvoorbeeld zelf het onderhoud18

Alstom
Alstom levert wereldwijd materieel en diensten aan de spoorsector, zoals beveiligingssystemen, treinen, metro’s en trams.
Alstom is in vele landen actief als
onderhoudspartner en heeft nu
ongeveer 1.300 voertuigen en
6.300 km spoor in dagelijks onderhoud. Het is voor het eerst
dat Alstom met een Nederlandse
opdrachtgever een contract heeft
afgesloten voor al het onderhoud
van trams. Alstom heeft een
breed pakket aan kennis en innovaties op het vlak van onderhoud dat in de samenwerking
met de provincie Utrecht zal worden ingezet om de best mogelijke prestatie naar de reizigers te
bieden. Gericht op duurzame
mobiliteit heeft Alstom in de afgelopen jaren meerdere innovaties op de markt gezet, zoals een
trein die op waterstof rijdt. In
Nederland is Alstom gevestigd
met een hoofdkantoor in Utrecht
en een vestiging in Ridderkerk
(modernisering en service activiteiten).

Het volledige afgraven van al het
afval kost één miljard euro. Het
gedeeltelijk dempen van de plas
en geschikt maken als zwemwater is vierenveertig miljoen euro.
Die getallen kreeg de gemeenteraad in Utrecht te horen van diverse experts. Niet verder saneren is het goedkoopst, het kost
slechts een miljoen.
De Nedereindse Plas is de voormalige Put van Weber, een vuilstort waar in de zeventig en tachtig van de vorige eeuw grote
hoeveelheden illegaal afval is
gegooid. Onder dat afval bevindt
zich radioactief en chemisch afval. Maar er liggen ook auto’s in
de plas, net als vaten met onbekende substantie en fosfor.
In de jaren negentig werd besloten om van de voormalige stort
een recreatieplas te maken.
Maar dat bleek geen goed plan.
Behalve dat duidelijk werd dat er
veel onbekend afval ligt, bleek
ook de oever instabiel en stak er
bouwpuin door de bodem, waaraan zwemmers zich bezeerden.
Vanaf dat moment is duidelijk dat
de plas gesaneerd moet worden.
Maar pogingen om het afval in
de west-plas af te dekken mislukte keer op keer. Daarop besloot de gemeente eerder dit jaar
om de oost-plas niet te saneren.
In plaats daarvan wil de gemeente regelmatig meten of het
water vervuild is. Die oplossing
kost slechts één miljoen euro.
Raadsleden werden vandaag
geïnformeerd over dat besluit.
Maar ze raakten niet overtuigd.
Raadslid Anne Sasbrink van de
Partij voor de Dieren: 'Het lijkt
me geen goed plan nu te stoppen. Omdat dan het risico blijft
bestaan. Het afval blijft in het
milieu, in de plas en in de omgeving. En dus houden we het
risico dat giftige of chemische
stoffen, waarvan we niet precies weten wat het is, opeens
los komt in de omgeving. En
op het moment dat je het dan
meet, dan ben je te laat.'
Ook de VVD in Utrecht is kritisch
op het plan. Raadslid Gertjan te
Hoonte wilde van de deskundigen weten of zij kunnen garan-

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het contract is op 28 november
getekend door Anneke Knol- van
Leeuwen, algemeen directeur
provincie Utrecht, en Bernard
Belvaux, managing director Alstom Benelux. Alstom is op basis
van prijs en kwaliteit als beste
partij uit de bus gekomen. Daarbij heeft de provincie Utrecht gekeken naar kwaliteitsborging, het
implementatieplan voor het onderhoud aan de trams, samenwerking met de opdrachtgever
en overige partijen evenals het
opleidingsplan van de trammonteurs.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit
preventief, voorspellend en correctief onderhoud en optioneel
licht schadeherstel. De trams die
onderhouden worden, rijden gemiddeld 70 tot 90 duizend kilometer per jaar. De provincie
Utrecht stelt voor het onderhoud
een nieuwe werkplaats beschikbaar met extra werksporen, nieuwe installaties en magazijn met
daarbij een uitgebreid en vernieuwd rangeerterrein.

Saneren Nedereindse
Plas veel te duur

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het onderhoud aan de trams van
de provincie Utrecht wordt de komende vier jaar uitgevoerd door
Alstom. Het contract bevat twee
verlengingsopties van drie en
twee jaar. Het gaat om onderhoud en reparaties aan de nieuwe trams die als eerste gaan rijden op de nieuwe lijn tussen
Utrecht C.S. en Utrecht Science
Park, maar ook om de trams die
sinds 1983 rijden op de lijn in
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.

splan op, evenals rapportages
over het functioneren van de
trams en initieert in de toekomst
eventuele aanpassingen aan de
vloot. De provincie verzorgt ook
zelf de inkoop, het voorraadbeheer en de werkvoorbereiding.
Alstom zal als uitvoerende partij
gebruik maken van een onderhoudsmanagement systeem dat
door het trambedrijf van de provincie beschikbaar wordt gesteld.
Verder richt Alstom een dubbele
storingsdienst in die binnen 30
minuten ter plaatse kan zijn bij
een gestrande tram.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alstom gaat trams
tussen Utrecht,
Nieuwegein
en IJsselstein
onderhouden

deren dat er geen zwaar giftige
troep alsnog in de plas terecht
kan komen. De deskundigen
wilden die garantie niet geven.
Dat probleem is actueel omdat er
een onbekend aantal vaten in de
stort liggen, met onbekend chemisch afval. Het is niet duidelijk
wanneer deze vaten zullen knappen en hun giftige inhoud in het
water terecht zal komen.
De vaten zijn destijds afgedekt
met een dikke laag bouwpuin.
Daardoor kunnen ze niet opgespoord worden, en zijn ze ook
niet zichtbaar voor duikers. Uit
de woorden van de deskundigen
is op te maken dat het knappen
van dergelijke vaten regelmatig
gebeurd. Zij meten dan kortstondig een verhoging van de
verontreiniging.
__________________________

Onderzoek naar verdachten in moordzaak
spyshopmedewerker
afgerond
Het Openbaar Ministerie is klaar
met het onderzoek naar twee
mannen die worden verdacht
van betrokkenheid bij de moord
vier jaar geleden op een medewerker van een Nieuwegeinse
spyshop, een bedrijf dat in beveiligingsproducten en volg- en
afluisterapparatuur handelt. De
zaak kan begin volgend jaar inhoudelijk worden behandeld.
Ronald Bakker werd op 9 september 2015 in zijn auto doodgeschoten voor zijn woning in
Huizen. De moord zou een
wraakactie zijn van de groep
rond de voorvluchtige crimineel
Ridouan Taghi uit Vianen. De
30-jarige Nieuwegeiner Mourad
B. en de 31-jarige Ali M. uit Tiel
zouden hebben meegewerkt aan
de voorbereiding daarvan.
Verraden en genaaid
Bakker zou met de politie hebben gepraat over volgapparatuur
die aan de criminele groep zou
zijn geleverd. Daardoor zou een
wapenopslagplaats in Nieuwegein zijn ontdekt en kreeg de
politie belangrijke informatie over
betrokkenheid bij huurmoorden
in handen. Onlangs is een verdachte opgepakt die destijds een
aanslag op het pand van de
spyshop zou hebben voorbereid.
(verder lezen)
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