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Koken met pen.nl
Valenciaanse paella

Zo eet je thuis de lekkerste Va-
lenciaanse paella, want nu we
vanwege de Coronacrisis niet
naar Spanje kunnen, halen we
Valencia maar naar ons toe.

Straat van de Week

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 gemeente de alfabetische
volgorde in deze rubriek.
Deze week de Lantaarnstede in
de de binnenstad..

De allerlaatste
'KOM OP! peptalkshow,
maar...

Afgelopen woensdag was de
laatste ‘KOM OP! peptalkshow’
in de gebruikelijke vorm van de
afgelopen weken. In aflevering 8
vertelt Carmen Zuidema over
plannen van DE KOM, mist
Marjolein de Boer het theater en
de cultuurbeleving, legt Cees
van Rootselaar uit waarom de
gewichtjes van Oscar nog in de
verpakking zitten en wat hij kan

doen om toch fit te blijven en kan
Anna Maria van Dis niet wachten
tot ze weer live lessen krijgt en
kan optreden. The Wieners en
Yerassimo Podaras verzorgen
de muzikale omlijsting. En dan is
het bijna zover…

Vanaf zaterdag 6 juni mogen de
deuren van DE KOM weer open
voor publiek en gaan we LIVE!
Houd www.dekom.nl in de gaten
voor info & tickets.

Langzaam komt alles weer op gang in de diverse katernen
De diverse katernen op De Digitale Stad Nieuwegein worden weer goed gevuld met nieuws. Het Coro-
navirus heeft bepaalde katernen, zoals Onderwijs, Kunst & Cultuur en het katern Sport, aardig in de
war gegooid. Er was in deze sector vanaf maart dit jaar dan ook weinig nieuws te melden. Tuurlijk is
onze redactie creatief genoeg om onze lezers te vermaken met content.

Zo bracht onze stadsdichter dagelijks een prachtig gedicht over een plek in Nieuwegein en schreef
columniste Willeke Stadtman ‘In tijden van Corona’ etc. Ook de evenementenkalender bleef leeg.

Langzaam krijgen we meer vrijheden en valt er steeds meer te beleven in ons Nieuwegein. Het eerste
evenement hebben we inmiddels geplaatst in de evenementenkalender op vier juni. Heeft u een even-
ement, natuurlijk nog klein en Corona-proof, laat het ons weten. Wij zetten het dan in onze evene-
mentenkalender.

Onze stadsbioloog Udo Tenge blijft nog even binnen. Wekelijks laat Udo het plantje of diertje zien in
de rubriek: ‘Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein.’ Onze videograaf Jos van Vogelpoel trok even naar
buiten en maakte bovenstaande video van familie zwaan in de wijk Galecop.

2

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________

https://www.pen.nl/destraat/index466.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/stadscentrummerwestein
http://www.dekom.nl
https://www.pen.nl
https://www.pen.nl/?s=Ton%27s+beeldverslag
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona
http://redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/wie-is-daar-stadsbioloog-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/wie-maakt-daar-videos-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/galecop
http://www.moenmakelaars.nl
https://www.cityplaza.nl
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/langzaam-komt-alles-weer-op-gang-in-de-diverse-katernen


__________________________________ __

____ __________________

3

FOTO: STICHTING DIERENLOT

Bloemen en een cheque van 250 euro
voor Nieuwegeinse dierenhulpverlener

De 38-jarige Marina Kompier uit Nieuwegein is woensdag 20 mei jl, tijdens de ‘Dag van de
Hulpverlener’ in het zonnetje gezet. Zij werd, net zoals enkele andere dierenvrienden,

uitgeroepen tot Dierenhulpverlener van het Jaar 2020. Marina is dagelijks actief als
vrijwilliger bij de vogelopvang Rotsoord in Utrecht. Eind verleden jaar werd deze opvang
gesloten en zette Marina zich volledig in om te zorgen voor de vogels en de opvang die

zwaar verwaarloosd was. Inmiddels is de dierenopvang in Utrecht weer open en wordt er
hard geklust om de opvang weer netjes te maken.

Iedere derde woensdag in mei zet de stichting Dierenlot mensen in de schijnwerpers die,
betaald of vrijwillig, elke dag weer fantastisch werk doen voor de dieren in nood. ‘Deze

mensen verdienen elke dag de spotlights, maar wij vinden het leuk om een aantal van hen
op deze speciale dag eens extra in het zonnetje te zetten!’ aldus de stichting Dierenlot die

op komt voor verwaarloosde, mishandelde en in de steek gelaten dieren.

Naast bloemen kreeg de Nieuwegeinse wat lekkers en een cheque van 250 euro. Dit
bedrag is bedoeld voor de vogelopvang. Volgens DierenLot heeft Marina zich hard ingezet

voor de vogelopvang, ook tijdens moeilijke omstandigheden. Zo heeft zij tijdens de
tijdelijke sluiting in de winter geregeld dat alle vogels die bij de dierenambulance werden

gebracht in Soest verzorgd konden worden.

Klaverjascompetitie
weer van start

Op donderdagmiddag 4 juni gaat de klaver-
jascompetitie weer van start in het Petanque
Centrum in Nieuwegein. Nog wel met enige
beperkingen en aanpassingen vanwege het
Coronavirus. Het begint om 13.00 uur en
duurt tot ongeveer 17.00 uur. De kosten voor
deelname bedragen 4,00 euro. Kom op tijd,
want het inschrijven zal wat langer duren
vanwege alle regels. Meldt per speeldatum je
komst via: 0622414051 of 0620420947 (Jan/
Lucy).

De organisatie: ‘Wij willen en moeten dus
weten met hoeveel deelnemers we per mid-
dag rekening moeten houden met het oog op
de 1,5 metermaatregel: beschikbare ruimte
en het aantal (grotere) tafels. Gelukkig heb-
ben we ook nog een aparte kamer en een
grote speelhal waar we (eventueel geschei-
den van de kantine) de meer dan het toeges-
tane aantal gasten (van 30 in één ruimte)
kunnen huisvesten.’

De regels van het RIVM zullen gehanteerd
worden. ‘Kortom we gaan het proberen met
alle zorgvuldigheid die we kunnen en moeten
toepassen: handen wassen, om de beurt ge-
bruik maken van het toilet met ook daar extra
verzorging voor het gebruikte toilet als ook
voor de handen. Na een rondje kaarten de
handen wassen voor de volgende ronde etc.’

Ook wat betreft het bestellen en nuttigen van
consumpties zijn er voorwaarden. Bestellen
aan de bar en zelf meenemen. Direct per pin
betalen. Ook het inschrijfgeld van 4,00 euro
wordt vooraf per pin betaald. De organisatie
zal proberen voor 4 juni aanstaande nog een
extra mobiele pin in werking te hebben maar
of dat helemaal lukt is nog niet zeker. In het
geval dat dit niet lukt vraagt de organisatie
om een beetje geduld van de gasten.

De regels op een rijtje
Er kan alleen gepind worden, zowel inschrijf-
geld als consumpties. Per speeldatum je
komst aanmelden via 0622414051 of
0620420947 (Jan/Lucy). Houd rekening met
de 1.5 meter, volg de regels op. Regelmatig
handen wassen met de spullen die klaar
staan, zeker na elk spelletje! Voel je je ver-
kouden, heb je koorts, moet je regelmatig
hoesten: BLIJF THUIS. Omdat de petanque
banen weer in gebruik zijn: parkeren op de
parkeerplaats of achter de hal. Kom op tijd,
want het inschrijven zal wat langer duren!

Vandaag
‘Nationale
Balkon Beweegdag’

Nieuwegein doet vandaag
mee met de ‘Nationale Bal-
kon Beweegdag’. In sa-
menwerking met het Gein-
sche Hof, Fysiotherapie
Galecop Ron van Leeu-
wen, De Dansfabriek,
Beatz DanceStudio, Klim-
men Op Eigen Kracht,
Bloemenboutique Nicole
en SportID gaan we er een

feestje van maken. Op drie
locaties in Nieuwegein
gaan we ouderen laten be-
wegen vanaf het balkon.
Ons motto; niet zitten achter
de Geraniums maar bewe-
gen voor de Geraniums. Wij
zouden het onwijs leuk vin-
den als jullie hier ook bij zijn
om dit te ervaren!

Wenckebachplantsoen
10.00-10.20 uur Bewegen
met De Dansfabriek.

10.30-10.55 uur Bewegen
met De Dansfabriek.

Vuurscheschans
11.00-11.15 uur Bewegen
met Beatz DanceStudio
11.30=11.45 uur Bewegen
met Beatz DanceStudio.

Schemerhornpark
13.00-13.30 uur Bewegen
met Ron van Leeuwen
14.00-14.30 uur Bewegen
met Ron van Leeuwen.

http://www.moenmakelaars.nl
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/langzaam-komt-alles-weer-op-gang-in-de-diverse-katernen
0622414051
0620420947
0622414051
0620420947


PLUS van Loon biedt
klant hulp in de keuken

Bij PLUS houden we van goed
eten. En goed eten wil je goed
bereiden, helemaal in deze tijd
waarin goed voor jezelf zorgen
extra belangrijk is. Daarom spaar
je binnenkort bij PLUS van Loon
op winkelcentrum Nedereind
voor topkwaliteit keukenhulpjes
van Joseph Joseph, voorzien
van slimme handigheidjes.
Zoals een vergietlepel waarmee
je gemakkelijk eten uit kokend
water haalt. Of een vouwbare
snijplank, waarmee je gesneden
groenten gemakkelijk in de pan
schuift.

Spaaractie
Van zondag 24 mei tot en met
11 juli 2020 kunnen consumen-
ten bij PLUS van Loon sparen
voor zeven verschillende keu-
kenhulpjes: een vergietlepel, een
avocadosnijder, pureestamper,
gevouwen snijplank, 2-in-1 maat-
beker, 2-in-1 vergiet en een spi-
raalsnijder.

Klanten ontvangen een zegel bij
elke 5 euro aan boodschappen
en extra zegels bij wisselende
actieproducten. Bij 40 zegels is
de spaarkaart vol en betalen ze
tussen de 1,50 en 7 euro bij voor
het keukenhulpje van hun keuze.
Volle spaarkaarten kunnen inge-
leverd worden tot en met zater-
dag 18 juli 2020.

Slimmer online sparen
Klanten kunnen ook gemakkelijk
scannen en sparen met de PLUS
app. Hiermee kunnen alle ge-
zinsleden op één account sparen
en indien gewenst eenvoudig ze-
gels delen met anderen. Sparen
via de app levert meteen twee
gratis zegels op. Uiteraard kun-
nen mensen die dat liever willen,
ook fysieke spaarzegels sparen.

Instructiefilmpjes
Handige instructiefilmpjes voor
de keukenhulpjes en meer infor-
matie over de spaaractie zijn hier
te vinden.

Functioneel én innovatief
Het Engelse merk Joseph
Joseph ontwerpt al sinds 2002
keukenaccessoires, opbergers
en schoonmaakartikelen. De pro-
ducten van de tweelingbroers
Richard en Anthony Joseph
staan niet alleen bekend om hun
innovatieve ontwerp en opval-
lende kleuren, maar vooral ook
om hun functionaliteit. Ze heb-
ben de afgelopen jaren veel prij-
zen in de wacht gesleept

Ontmoeting met de dominee voor de Dorpskerk

In een kerk ontmoeten mensen elkaar. Nu we meer dan twee
maanden thuis zitten, missen we dat menselijk contact meer dan
ooit. Daarom zitten de predikanten van de Protestantse Gemeente
Nieuwegein Noord sinds vorige week dinsdag twee keer per week
voor de kerk.

Twee keer per week zitten de predikanten Hester de Rivecourt en
Inge Hoek van de Dorpskerk op een stoel voor de kerk. Ander-
halve meter verder staat een bankje. Wie wil kan spontaan even
op dat bankje gaan zitten voor een korte ontmoeting. Iedereen is
welkom: gemeenteleden maar ook andere voorbijgangers. De
afgelopen week zijn er al heel wat mensen langs geweest.

De komende tijd is Hester er op dinsdag en Inge op donderdag
tussen 12.00 en 14.00 uur voor de Dorpskerk aan de
Nedereindsweg 1. En als het regent? Dan zitten ze er niet.

De kerkdiensten zijn sinds het begin van de lock down door-
gegaan zonder kerkgangers. De diensten zijn elke zondag om
10.00 uur te volgen via de website van de Protestantse Gemeente
Nieuwegein Noord. Ook kan de uitzending later teruggekeken
worden.
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Kringloop Plaza
is weer open

Kringloop Plaza, de grootste
Kringloop winkel van Midden
Nederland, opent ook weer haar
deuren. Kringloop Plaza is ge-
vestigd boven dierenspeciaal-
zaak Diebo aan de Ravenswade
54 op industriegebied De Lies-
bosch. De winkel heeft een win-
keloppervlakte van ruim 2900
vierkante meter met spullen die
een tweede eigenaar zoeken.

Vintage is hot en je kunt gerust
trots zijn op een tweedehands
aankoop. Maar kringlopen is
vooral gewoon leuk. Misschien
vind je wel net dat ene kastje
voor weinig geld, speelgoed voor
je kleine, of die borden die je
oma ook had.

Kijk voor meer informatie op de
website van de grootste kring-
loopwinkel van Midden Neder-
land.
__________________________

Van IJsselstein en
Nieuwegein direct naar
Science Park in Utrecht

Reizigers in de regio Utrecht kun-
nen straks zonder overstap van
Nieuwegein en IJsselstein door-
reizen in de nieuwe trams en
over vernieuwd spoor naar
Utrecht Science Park. Eén door-
gaande verbinding met nieuwe
trams over het gehele traject.

Vanaf morgen, 30 mei werkt
BAM Infra Rail B.V. in opdracht
van de provincie Utrecht aan de
trambaan in IJsselstein en Nieu-
wegein. Er rijden vanaf dat mo-
ment geen trams op dit deel van
de lijn, maar vervangende bus-
sen. Lees hier meer over deze
vernieuwing.

Regiotram Utrecht: ‘De tramlijn in
Nieuwegein-Zuid en IJsselstein is
na dertig jaar gebruik aan ver-
vanging toe. Om onze reizigers
een veilige en comfortabele reis
te blijven bieden, vernieuwen we
de tramlijn. We hebben daarom
nieuwe trams besteld met meer
zitplaatsen en meer comfort. Alle
perrons van de haltes tussen
Utrecht Jaarbeursplein en Nieu-
wegein-Zuid en IJsselstein-Zuid
worden verlaagd (0,5 meter) en
verlengd (15 meter). Dit is nodig
om de perrons passend te ma-
ken voor de nieuwe trams.’

‘Verder vernieuwen we het tram-
systeem dat zorgt voor de aan-
sturing van de seinen en wissels.
Ook vernieuwen we de trambaan
in Nieuwegein-Zuid en IJssel-
stein. Daarom wordt de komende
periode hard gewerkt op en rond-
om de trambaan en haltes. Dit
werk wordt uitgevoerd door BAM
Infra Rail bv in opdracht van het
trambedrijf van de provincie
Utrecht.’

Wanneer de trambaan is ver-
nieuwd dan is de verbinding
klaar die nodig is om zonder
overstap vanuit Nieuwegein en
IJsselstein naar Utrecht Science
Park te kunnen reizen.

https://www.youtube.com/channel/UC_oFRtGXv5L8UT16neJBvCg/live
https://kringloopplaza.com
https://www.pen.nl/artikel/vernieuwing-trambaan-in-ijsselstein-en-nieuwegein


Markante
Vreeswijker Dick Zijlstra
overleden

Op zondag 17 mei jl. is de markante Vrees-
wijker Dick Zijlstra overleden. Bij zijn afscheid
op vrijdag 22 mei stonden de kades in
Vreeswijk vol om Dick een goede laatste reis
te wensen. Zijn laatste vaartocht, aan boord
van de Lumey. ‘Indrukwekkend en on-
troerend’ zo laten vrienden en familie weten.

Door al zijn maatschappelijke activiteiten was
Dick bij veel Nieuwegeiners bekend. Met zijn
passie voor schepen en Vreeswijk heeft Dick
geijverd voor het behoud van de Museum-
werf. Daarna was hij de havenmeester van
de Museumhaven Vreeswijk, de brugwachter
en de voorman van de Vreeswijkse Sluizen-
dagen en Vreeswijk Vol Vaart.

Eerder was hij de 1ste welzijnswerker in
Nieuwegein, initiatiefnemer van het ruil-
systeem LETS, mede-oprichter van het
Gemeenschappelijk Wonen-project in de
Fokkesteeg en voorzitter van het Wijkplat-
form Vreeswijk.

Dankzij de inzet van de Vreeswijkse vrij-
willigers verliep de samenkomst langs het
water volgens de ‘Corona’voorschriften.
Dick Zijlstra is 77 jaar geworden.
____________________________________

Zonnepanelen op tramremise Nieuwegein

Duurzaamheid stond bij de bouw van de nieuwe tramremise van de provincie
Utrecht hoog in het vaandel. De werkplaats waar de monteurs sleutelen aan de
trams wordt niet verwarmd met gas maar met warmtepompen. Goed voor het milieu
omdat de uitstoot van CO2 aanzienlijk minder is. Verder wordt gebruik gemaakt van
led-verlichting en vloerverwar-ming. Vanaf juni levert de remise als producent van
duurzame energie zelf ook stroom. Daarvoor zijn op het dak van de werkplaats 810
zonnepanelen geplaatst.

De werkzaamheden op het dak van de remise in Nieuwegein zijn momenteel zo goed als
afgerond en vanaf volgende maand kan het trambedrijf van de provincie Utrecht profiteren
van de voordelen van duurzame stroom. Gebruikmakend van de gunstige stand ten
opzichte van de zon zijn op het dak van de onderhoudswerkplaats 810 zonnepanelen
geplaatst. Deze worden binnenkort aangesloten op het energienet van Stedin. Gezamen-
lijk staan deze panelen garant voor een stroomvermogen van 292 kilowatt. Voor het beeld:
dit staat gelijk aan wat ongeveer 121 huishoudens gemiddeld aan energie verbruiken.

Eigen productie
De zonnepanelen zijn geplaatst met een subsidie aan de provincie door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland. De komende 25 jaar is de provincie Utrecht daarmee
verzekerd van gratis duurzame stroom voor het trambedrijf. De elektriciteit die niet wordt
gebruikt, wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet, zodat inwoners en bedrijven deze
kunnen gebruiken. Zo snijdt het mes aan twee kanten en is duurzame stroom niet alleen
goed voor het milieu en de Utrechtse samenleving maar ook voor onze eigen financiën.

Voorbeeld
De duurzame tramremise maakt deel uit van de verduurzaming van het provinciaal vast-
goed, een van de acties uit het programmaplan Energietransitie 2020-20205. De provincie
wil het goede voorbeeld geven door de eigen organisatie te verduurzamen en stimuleert
medeoverheden en partners om hetzelfde te doen.

5

Sociaal Juridisch
Servicepunt (SJS) vanaf
juni beperkt weer open

De vrijwilligers en beroeps-
krachten van het Sociaal Ju-
ridisch Servicepunt Nieuwe-
gein (SJS) hebben de afgelo-
pen weken niet stil gezeten om
toch mensen te kunnen helpen
met vragen op het terrein van
financiën, werk, wonen en per-
sonen- en familierecht.

Veel klanten zijn geholpen op af-
stand per telefoon door Sociaal
raadslieden en vrijwilligers van
Servicepunten en Rechtswinkel.
Na het invoeren van de Corona-
maatregelen was het al duidelijk
dat voor veel mensen het inko-
men zou gaan dalen of zelfs
wegvallen. Als je inkomen de af-
gelopen maanden is gedaald
heb je misschien wel recht op
huurtoeslag en andere inko-

mensondersteunende maatrege-
len. Het Juridisch Servicepunt
Nieuwegein biedt hierbij onder-
steuning en advies.

De inloopspreekuren van het
Servicepunt gaan vanaf juni al-
leen op donderdagochtend open.
Om het aantal bezoekers be-
perkt te houden wordt alleen op
afspraak gewerkt. Het eerste
spreekuur is op donderdagoch-

tend 4 juni in het Buurtplein Zuid.
Het is verplicht om een afspraak
te maken, dit kan telefonisch via
0306033748 van maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur of
door een mail te sturen naar
servicepunt@sjsnieuwegein.nl.
Voor een afspraak met een Soci-
aal Raadslid kan gebeld worden
naar 0612611983. Natuurlijk zijn
er Coronamaatregelen waar
iedereen zich aan moet houden.

0306033748
mailto:servicepunt@sjsnieuwegein.nl
0612611983


Kroon op Jutphaas
ontvangt de ZEN-prijs

Kroon op Jutphaas (Nieuwe-
gein – LBP Sight, Vink Bouw)
en Tonica en Largo (Sliedrecht
– BPD) hebben de ZEN-prijs
voor de door de bewoners
best beoordeelde zeer energie-
zuinige nieuwbouwwoningen
in de wacht gesleept. Dat werd
afgelopen dinsdag bekendge-
maakt tijdens het online thuis-
congres ‘BENG! Zo doe je dat’.

De Kroon op Jutphaas maakt on-
derdeel uit van ‘Mooi Rijnhuizen.’
Een gebied dat zich ontwikkelt
naar een gemengd, hoogwaardig
gebied waar gewoond, gewerkt
en gerecreëerd kan worden.
Daarbij vergroot zij haar kwaliteit
door onder andere de monumen-
tale, cultuurhistorische en groene
waarde te versterken en te her-
stellen.

Kroon op Jutphaas ontvangt de
ZEN-prijs voor het project met
het hoogste algemene rapport-
cijfer; Tonica en Largo voor het
project met de hoogste waarde-
ring voor binnenklimaat, woon-
comfort, licht, verse lucht, geluid
en energie.

Over ZEN
Het ZEN-platform staat voor zeer
energiezuinige nieuwbouw, van
bijna energieneutraal (BENG) tot
energieleverend, met de bewo-
ner als uitgangspunt. Het plat-
form is sinds 2015 het vervolg-
programma van de vier branche-
verenigingen in het Lente-ak-
koord (Aedes, Bouwend Neder-
land, NEPROM en NVB-Bouw).
Met ZEN stimuleren de vier par-
tijen een kanteling in de woning-
markt waardoor energie niet
langer een kostenpost is, maar
juist een ‘unique buying point’.

Comfortabel wonen en een lage
energierekening gaan heel goed
samen, tonen deze winnende
projecten aan. Je kunt als bouw-
bedrijf focussen op een excel-
lente energieprestatie, maar je
moet oppassen dat alle aandacht
voor energie niet ten koste gaat
van gezondheid en comfort. In
het verleden zijn op dat punt
nogal eens fouten gemaakt.
Daarom heeft Lente-akkoord
ZEN altijd de nadruk gelegd op
èn-èn: zeer energiezuinig met de
bewoner als uitgangspunt. Sinds
de start van het ZEN-platform in
2015 zijn er in dat kader flink wat
NOM-woningen (nul-op-de-me-
ter) of woningen met een EPC
(Energie Prestatie Coëfficiënt)
van 0 gebouwd. Dat gaf de gele-
genheid om in het voorjaar van
2019 te peilen hoe tevreden de
bewoners daadwerkelijk zijn. Bu-
reau voor Woononderzoek heeft

in een enquête gevraagd naar
het oordeel van de bewoners
van 31 projecten met ZEN-
woningen, die minimaal 9 maan-
den bewoond zijn. Het streef-
cijfer van het ZEN-platform –
minimaal een 7,5 voor bewo-
nerstevredenheid – werd gemid-
deld ruimschoots behaald. Het
gemiddelde rapportcijfer voor de
projecten die aan het onderzoek
deelnamen is een 7,9.

Twee winnaars
In de aanloop naar het BENG-
congres werd bekendgemaakt
welke 7 genomineerde projecten
– in twee categorieën – er wat
betreft bewonerstevredenheid
echt uit springen. Vandaag
maakten Claudia Bouwens, pro-
grammaleider Lente-akkoord
ZEN en Jan Fokkema, directeur
NEPROM, de winnaars bekend.
Het project Kroon op Jutphaas in
Nieuwegein krijgt de hoogste al-
gemene waardering door de be-
woners met een gemiddeld rap-
portcijfer van een 8,6 en is
daarmee de winnaar in deze cat-
egorie. Indieners van dit project
zijn LBP Sight en Vink Bouw.
Tonica en Largo in Sliedrecht is
het winnende project waarbij de
bewoners het meest tevreden
zijn over de aspecten binnenkli-
maat, wooncomfort, licht, verse
lucht, geluid en energie. Dit
project is ingediend door BPD.

Nieuwegeiner,
hoe gaan we om
met het klimaat?

Heeft u al stappen gezet om uw
woning te isoleren? Of zou u uw
tuin of huis in de zomer willen
verkoelen met meer groen, of
een groen dak? Wat kan de ge-
meente doen om u te helpen?
De gemeente Nieuwegein wil
graag weten wat u belangrijk
vindt bij het maken van duur-
zame keuzes en wat u nodig
heeft van de gemeente. Zodat zij
u nog beter kunnen ondersteu-
nen. Daarom legt de gemeente
Nieuwegein haar inwoners een
vragenlijst voor.

Zo doet u mee
Alle tips, aandachtspunten en
wensen zijn welkom. U kunt tot
en met 5 juni aanstaande de on-
line vragenlijst invullen via deze
website. Dat kost u ongeveer
10 minuten. Onder iedereen die
mee heeft gedaan aan het on-
derzoek worden 10 VVV-cadeau-
bonnen van 50 euro verloot.

Uw antwoord helpt ons
Met de uitkomsten van dit onder-
zoek wil de gemeente Nieuwe-
gein haar dienstverlening op het
gebied van duurzaam wonen
verder verbeteren. Uw antwoor-
den worden strikt vertrouwelijk
behandeld en anoniem verwerkt.
Diverse inwoners zijn al uitgeno-
digd via de diverse media. Ook
zijn er eind vorige week 7.500
willekeurige huishoudens be-
naderd via een brief, zodat de
gemeente van een zo divers mo-
gelijke groep mensen uit de ver-
schillende Nieuwegeinse wijken
weten wat zij belangrijk vinden.
Hoe meer inwoners de vragen-
lijst invullen, hoe beter de
gemeente weet wat er leeft.
Kortom: doe mee en geef uw
mening!

Wist u dat de hele redactie van
De Digitale Stad Nieuwegein al
energie neutraal is? Binnenkort
zal er ook nog een groen dak
worden aangelegd.

_________________________________________ __________________________________________________

_________________________ _________________________________________
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Vernieuwing trambaan
in IJsselstein en Nieuwegein

Vanaf 30 mei 2020 werkt BAM Infra Rail
B.V. in opdracht van de provincie Utrecht
aan de trambaan in IJsselstein en Nieuwe-
gein. Er rijden vanaf dat moment geen
trams op dit deel van de lijn, maar vervan-
gende bussen.

De trambaan gaat vanaf 30 mei op de schop
om een grootschalige vernieuwing mogelijk
te maken. Na dertig jaar gebruik is het me-
rendeel van de tramlijn en van de trams aan
vervanging toe. Daarom heeft de provincie
Utrecht nieuwe trams besteld met meer zit-
plaatsen en comfort. Alle 23 haltes worden
vanwege deze nieuwe trams aangepast. De
perrons worden daarvoor verlaagd en ver-
lengd. Ook vernieuwt de provincie het sys-
teem voor de aansturing van seinen en wis-
sels.

Werkzaamheden
Om de vernieuwing van de regionale tramlijn
mogelijk te maken, zal in Nieuwegein-Zuid
en IJsselstein 15 kilometer spoor worden
vervangen. Daarvoor wordt eerst een groot
deel van de oude trambaan verwijderd, in-
clusief de bovenleiding, dwarsliggers en de
ondergrond van de trambaan. Vervolgens
wordt de nieuwe trambaan opgebouwd. Alle
technische systemen, waaronder ook de
nieuwe trams, ondergaan na de bouwperiode
een uitgebreide reeks testen.

Hinder
De aannemer werkt zes dagen in de week,
overdag en ‘s avonds (07.00-23.00 uur) en
indien nodig in de nachten en op zondag. Er
vinden tijdens de werkzaamheden veel bouw
transporten plaats in de directe omgeving
van de trambaan. Bewoners vlakbij de tram-
baan kunnen hiervan tijdelijk hinder onder-

vinden. De provincie Utrecht en aannemer
BAM doen hun uiterste best om geluidshin-
der vooral ‘s nachts en op zondagen tot een
minimum te beperken. Deelnemers aan het
verkeer en voetgangers moeten tijdens het
werk rekening houden met tijdelijke afsluitin-
gen van kruisingen van de trambaan. Met
borden worden omleidingsroutes aange-
geven. Op enkele locaties zijn bovendien
parkeerplekken afgezet die nodig zijn voor
de werkzaamheden.

Planning
De werkzaamheden en de testen duren in
elk geval twaalf weken waarbij rekening
gehouden moet worden met een verlenging.
Deze extra tijd is waarschijnlijk nodig van-
wege beperkingen aan de bouwwerkzaam-
heden en de levering van bouwmaterialen
(uit het buitenland) als gevolg van het coro-
navirus. Vanwege het coronavirus heeft in
Spanje de productie en leverantie van de

nieuwe trams geruime tijd stilgelegen. Hier-
door moet de provincie ook meer tijd re-
serveren om genoeg nieuwe trams klaar te
zetten voor gebruik. Vanaf 4 juli wordt ook
gewerkt aan de tramlijn in Utrecht tussen de
haltes Utrecht Jaarbeursplein en P+R West-
raven. De werkzaamheden op dit traject
duren in elk geval zeven weken, waarbij ook
hier rekening gehouden moet worden met
verlenging.

Alleen tussen de haltes P+R Westraven en
Jaarbeursplein in Utrecht rijden tot 4 juli 2020
nog trams. Het traject vanaf halte P+R
Westraven (Utrecht) naar Nieuwegein-
Zuid en IJsselstein-Zuid is vanaf 30 mei
buiten dienst. Er rijden vervangende
bussen op de lijnen 160 t/m 164. Voor
meer informatie over de dienstregeling
kijk op de website van U-OV.

Succesvol boek
Twee dorpen in oorlogstijd
krijgt vervolg

Een gift van het Comité 4 en 5 mei Nieuwe-
gein maakt het mogelijk dat auteur Renée
Blom is gestart met het maken van een deel
2 van het succesvolle boek ‘Twee dorpen in
oorlogstijd – Herinneringen uit Jutphaas en
Vreeswijk’. Elja Schwarz, voorzitter van het
comité: 'Ook na 75 jaar blijven wij herdenken
en vieren. Daarvoor is het belangrijk een
goed beeld te hebben van wat zich in Jut-
phaas en Vreeswijk in de Tweede Wereld-
oorlog heeft afgespeeld.' Het boek dat begin
mei verscheen, loopt heel erg goed en au-
teur Renée Blom heeft inmiddels een 2de
druk besteld.
Ook in deel 2 wil Renée zoveel mogelijk per-
soonlijke verhalen bij elkaar brengen. 'Ik
dacht dat ik best al veel wist van Nieuwe-
gein, maar dit project heeft me niet alleen
verrast, maar eigenlijk ook totaal overdon-
derd! Zoveel verhalen, zoveel daden van
verzet, maar ook zoveel verdriet en angst.'

Tijdens het maken van het eerste boek, wis-
ten steeds meer mensen met hun verhalen
Renée te vinden en dat gaat door tot op de
dag van vandaag. 'Voor deel 2 neem ik zeker
een jaar de tijd', vertelt Renée. 'Deel 1 heb-
ben we in amper 6 maanden gemaakt. Dat is
kort als je bedenkt dat we alle teksten en fo-
to’s moesten verzamelen en daarna tot een
leesbaar geheel hebben gemaakt. Dat we
met veel mensen hebben gesproken en de
vormgever er ook nog iets moois van moest
maken.'

Oproep voor verhalen en foto’s
Woonde u zelf toentertijd in Vreeswijk of Jut-
phaas of kent of kende u mensen die er
woonden en wilt u herinneringen en/of foto’s
delen, stuur dan een mail naar Renée Blom
via het e-mailadres:
wo2innieuwegein@gmail.com

Vaderdag
Nog op zoek naar een mooi cadeau. Deel 1
is te koop via Renée of bij Bruna Muntplein
en bij The Read Shop Nieuwegein.
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Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona’

Ik weet nu al wat ik ga doen op 1 juni ’s middags om 12.00 uur.
Ik rep me naar het ongetwijfeld dan al bruisende centrum van
Cityplaza. De restaurants, de terrassen. Wat hebben we ze gemist.
Ik ga alleen maar kijken, want ik ben er niet gerust op.

U kent waarschijnlijk ook die beelden van koeien wel, die na een
hele winter in de stal bij de eerste weidegang over elkaar heen
buitelen, dansen en net doen alsof ze net zo elegant kunnen
galopperen als paarden. Om na die eerste vrij korte vreugdedans
langdurig te gaan staan grazen. Na luttele minuten zijn ze die hele
winter weer vergeten. Zo zijn wij mensen ook.

Ik had het al eerder over het-zal-wel-loslopen-syndroom. Het virus
is even gaan liggen, – niemand weet waar – want je ziet hem niet.
Dus zal het wel loslopen. Je merkt het aan alles.

Bij AH en Jumbo staat geen mannetje meer, die je een schone kar
toeschuift. We volgen nog trouw de eenrichtingspijlen in winkels,
maar de sjeu is eraf. Het is meer dat je bij Kruidvat op Cityplaza
onmogelijk via een kortere route bij de kassa kunt komen. De
motivatie om elkaar op 1,5 meter te ontwijken, neemt af. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen zich kort na een
ramp al niet meer kunnen voorstellen dat zo’n ramp zich kan
herhalen. Het ontbreekt ons aan voorstellingsvermogen.

Daarom toch even een terugblik op de afgelopen 10 weken (met
dank aan De Volkskrant).

In week 1-3 van de lockdown sloegen we massaal aan het
hamsteren met het oog op de toiletgang en de voedselvoorziening.
Onder het motto: eigen ik eerst. Ook sport- en spelartikelen werden
grootscheeps ingeslagen: badminton, knie- en polsbeschermers (?)
en trampolinetoestellen voor de thuis hangende jeugd.

Van week 4-7 bleken we uit verveling geneigd tot het oppakken van
klussen, die we eerder moeiteloos lieten liggen. Ik citeer hier even
een verkeersregelaar bij de Gemeentewerf Nieuwegein, die ik
vorige week sprak. ‘Mevrouw, u ziet het, het is nog geen 09.00 uur
en nu staat er al een file. Ze staan er rustig een uur hoor, maar ze
hebben niets anders te doen. En dit gaat al acht weken zo.’

Zijn we zo’n vieze stad? Dat we na acht weken nog steeds onze
overbodige zooi niet weggewerkt hebben? Ja, geldt in ieder geval
voor mij. Mijn garage wacht ook op een grote beurt.

De versoepeling van de maatregelen leidde in week 8-10 tot
zomeraankopen: er worden 600 % meer barbecues verkocht,
vrouwen kopen espadrilles, zonnebrillen, symbolen van het flaneren
langs strand en boulevard in het buitenland. Hoop en verlangen.

Zo erg was het dus, we zaten opgehokt de afgelopen 10 weken,
met gesloten scholen, thuiswerken, elkaar al dan niet in de weg
zitten en zonder sociale contacten. Nog los van alle mensen die aan
het virus ten onder gingen.

Ik ga op 1 juni alleen maar kijken. Niet zitten. Er is toch geen
plaats.

Willeke Stadtman

Dit is aflevering 17 van de serie.
Alle afleveringen vind je hier.

8

______________________________________ _____________________

Nieuwegein viert volgend jaar
50e verjaardag!

In juli 2021 bestaat Nieuwegein 50 jaar.
Dat wil de gemeente Nieuwegein samen
met de stad vieren. Met inwoners, vere-
nigingen, organisaties en ondernemers.
De voorbereidingen zijn inmiddels ge-
start, in samenwerking met het stads-
marketingplatform. Want een feest orga-
niseren kost best wat tijd. En natuurlijk
wordt daarbij rekening gehouden met
de ontwikkelingen rondom het Corona-
virus (COVID-19).
Dat bepaalt wat wel en niet kan.

Er is een speciale website in de maak.
Op deze site vind je straks alle informa-
tie over het stadsfeest.
Niet alleen over de activiteiten, maar ook
over hoe je zelf mee kunt doen en mee
kunt organiseren. Zodra deze website af is
zal dat onder andere bekend worden ge-
maakt op De Digitale Stad Nieuwegein.

Ontwerpwedstrijd
logo Nieuwegein 50 jaar
Voor ‘Nieuwegein 50 jaar’ is een logo nodig.
Een logo is een grafische vorm waaraan je
een merk of bedrijf herkent. Dat logo plaat-
sen we op alle communicatiemiddelen zoals

de website, posters en folders. Lijkt het je
leuk om een logo te bedenken? Doe dan
mee aan de ontwerpwedstrijd voor het logo
Nieuwegein 50 jaar. Gooi al je creativiteit in
de strijd en ga aan de slag! Uitleg over de
wedstrijd staat in de infographic hieronder.

https://www.pen.nl/?s=Corona+Stadtman
https://www.pen.nl/artikel/video-hongerige-draak-sloopt-pand-in-nieuwegein
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


Speelgoedbank Nieuwegein
gaat weer open

De Speelgoedbank in Nieuwegein heeft be-
sloten om haar deuren weer te openen voor
het publiek. Vanaf 5 juni tot en met aanvang
van de zomervakantie (17 juli 2020) zijn zij
elke vrijdag van 12.30 uur tot 16.00 uur ge-
opend. Wel met inachtneming van enkele
regels. Om 15.30 uur worden de laatste
cliënten binnengelaten. Op maandag- en
woensdagavond is de Speelgoedbank
Nieuwegein voorlopig nog gesloten.

De Speelgoedbank Nieuwegein is een vrij-
willigersorganisatie, welke gebruikt- en nieuw
speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft
aan kinderen tot 12 jaar waarvan de ouders
door financiële redenen of slechte thuissitu-
atie geen speelgoed voor hun kinderen kun-
nen kopen.

Speelgoed is erg belangrijk voor de ontwik-
keling, fantasie, motoriek en creativiteit van
kinderen en is ook zeer leerzaam. Om het
(voor)lezen te stimuleren krijgen de kinderen
altijd enkele boeken mee. Speelgoed maakt
het makkelijker voor een kind om met andere
kinderen te spelen en is daarmee goed voor
de sociale contacten.

In verband met het Coronavirus zijn de
volgende maatregelen ingevoerd
• per gezin/inschrijving wordt maximaal 1 vol-
wassene toegelaten
• kinderen mogen beslist niet naar binnen
• zonder Stadspas, verwijsbrief of legitimatie
wordt u niet binnen gelaten
• maximaal 3 cliënten in de winkel
• winkeltijd maximaal 15 minuten
• u mag niet zomaar naar binnen, buiten
wachten, u wordt opgehaald
• de nieuwe huisregels zijn te lezen bij de in-
gang
In verband met mogelijke besmettingsgevaar
vindt er tijdelijk geen inname plaats van ge-
bruikt speelgoed. De Speelgoedbank
Nieuwegein is gevestigd aan de Vredebest-
laan 23 in Jutphaas/Wijkersloot.

De Speelgoedbank werkt met doorverwij-
zers. Deze organisaties leggen het contact
tussen ouders/verzorgers van de kinderen en
de Speelgoedbank. Tijdens het ophalen van
het speelgoed moet altijd eerst de Stadspas
of verwijsbrief en eventueel legitimatie ge-
toond worden. De doorverwijzers kunnen on-
der anderen zijn
• Stadspas Gemeente Nieuwegein
• Gemeentelijke sociale dienst en maat-
schappelijkwerk
• Schuldhulpverlening
• Steunpunt vluchtelingen Nieuwegein
• Vitras
• Wijk- en thuiszorg
• Consultatiebureau
• Kledingbank
• Voedselbank
• Kerkgenootschap/geestelijk verzorgers
• Leger des Heils

Het leukste pop-up terras
van Midden-Nederland
is bijna geopend!

Vanaf maandag aanstaande (Tweede Pink-
sterdag) mogen de terrassen weer open. Dat
is supergoed nieuws en dat wil het team van
evenementenlocatie Green Village aan de
Blokhoeve 7 graag met je vieren. Op hun
pop-up terras natuurlijk! Vanaf 12.00 uur
openen zij hun deuren. Wil je een tafel be-
machtigen? Plaats dan snel je reservering.
Vol is helaas vol!

Het team van Green Village werkt uiteraard
volgens de geldende hygiënemaatregelen
die gesteld zijn door het RIVM en zorgt er-
voor dat er overal en altijd anderhalve meter
afstand gehouden kan worden. Dat betekent
dat in alle gevallen mensen (alle gasten en
het team) 1,5 meter afstand van elkaar
houden. Meer informatie en reserveren kan
via de pagina van Green Village.

____________________

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

Mei 2011
De aanleg van de parkeergarage
naast DE KOM aan het Stadsplein
is in volle gang.
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Roemeense bende
moet brommen in de cel

De drie Roemenen die werden
verdacht van het stelen van 100
laptops en 26 usb-oplaadkabels
bij het Nieuwegeinse bedrijf
iUsed zijn afgelopen dinsdag
veroordeeld. Twee van de Roe-
menen kregen een gevangenis-
straf van 10 maanden en een
van de dieven moet acht maan-
den brommen.

De Rechtbank Midden-Neder-
land vond dat de dieven door-
dacht te werk zijn gegaan. Zij
hadden in de nacht van 23 op 24
januari een (zeer hoge) ladder,
handschoenen, zaklampen en
een scala aan inbrekerswerktui-
gen bij zich. Zij hebben verschil-
lende lichtkoepels op het dak
opengesneden om te bepalen
waar zij naar binnen moesten
gaan. Vervolgens hebben zij op
vakkundige wijze een gat ge-
maakt in het dak van het pand
aan de Ravenswade waarna zij
de lading laptops en opladers
naar boven hebben gehesen. Ze
werden betrapt via een camera
van de naburige gevangenis.

De buit die zij hebben meegeno-
men had een inkoopwaarde van
65.000 euro. Naar het oordeel
van de rechtbank is hier sprake
van zogenoemd mobiel banditis-
me. De rechtbank Midden-Ne-
derland baseert dit oordeel op de
omstandigheden dat alle veroor-
deelden afkomstig zijn uit het
buitenland en geen enkele bin-
ding hebben met Nederland,
twee van de veroordeelden eer-
der soortgelijke vermogensdelic-
ten hebben gepleegd in het bui-
tenland, de inbraak is gepleegd
in georganiseerd verband, zorg-
vuldig is voorbereid en op pro-
fessionele wijze is uitgevoerd en
de buit eenvoudig verhandelbare
goederen betroffen die niet be-
doeld waren voor eigen gebruik.
Vanuit het belang van de gene-
rale en de speciale preventie, is
de rechtbank van oordeel dat als
reactie op mobiel banditisme een
forse gevangenisstraf een ge-
rechtvaardigd uitgangspunt is:
‘Dit soort daders, die alleen naar
Nederland afreizen om hier ver-
mogensdelicten te plegen, die-
nen zodanig te worden afge-
schrikt dat zij het de volgende
keer uit hun hoofd laten om hier
inbraken te plegen’.

Inspraak nieuwe erfgoedverordening
mogelijk tot 30 juni

De nieuwe erfgoedverordening gaat de erfgoed-
verordening uit 2010 vervangen. In de erfgoed-
verordening staan de regels voor de bescher-
ming van erfgoed in Nieuwegein. In de nieuwe
verordening zit een extra mogelijkheid om erf-
goed te beschermen, namelijk die van cultuur-
goederen. Dat zijn bijvoorbeeld schepen of
ander mobiel erfgoed die waardevol zijn voor
de geschiedenis van Nieuwegein. Alle huidige
monumenten en beschermde stads- en dorps-
gezichten staan in het erfgoedregister.

Het college geeft de concept erfgoedverorde-
ning 2020 en het erfgoedregister vrij voor
inspraak. Tussen 19 mei en 30 juni 2020 is de
inspraakperiode. De documenten staan op de
pagina erfgoedvisie en liggen ook ter inzage bij
de receptie op het stadshuis.

Op zaterdag 17 december 1983 werd door de
toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat,
mw. Nelie Smit-Kroes, de tramlijn Utrecht-
Nieuwegein geopende door de eerste tram met
het nummer 5014 de remise uit te rijden.

U kunt op de concept erfgoedverordening 2020
reageren voor de verordening aan de gemeen-
teraad wordt aangeboden. Vragen over het
beleid of uw mening over het conceptbeleid kunt
u sturen naar beleidsadviseur erfgoed Vera
Driessen via v.driessen@nieuwegein.nl.

Eerder al stelde de gemeente samen met erf-
goedinstellingen, culturele partners en bewoners
de ambities en kansen voor het Nieuwegeinse
erfgoed voor de komende jaren op. Dat leverde
de erfgoedvisie ‘Verbinden met verhalen
2019-2024’ en een uitvoeringsprogramma voor
2019-2020 op.

____________________________________________________________________________________

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: 'Een waterballet in Nieuwegein! Nee, het was geen georganiseerde of geplande show en het
waterbedrijf was er ook niet blij mee. De omgeving echter wel. De straten stonden blank, dus dat was
heerlijk spetteren en spatten. Het was een welkome afleiding van wat velen nog dagelijks bezig houdt.
Het lek was snel gedicht en men kon weer aan de koffie of thee!'

__________________________________ ________________
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Zorgen bij omwonenden
Sportpark Parkhout-Zandveld

Gisteren besloot de gemeenteraad over
de volgende fase van de ontwikkeling van
Sportpark Parkhout-Zandveld. Omwonen-
den voelen zich onvoldoende gehoord bij
de besluitvorming, en hebben grote zor-
gen over het plan dat er nu ligt.

Onvoldoende participatie
Tot 2016 zijn bewoners intensief betrokken
geweest bij de plannen voor het sportpark.
Vier jaar later ligt er ineens een heel ander
plan, waarover zij niet hebben kunnen mee-
praten. De hockeyvelden liggen aan de an-
dere kant van het sportpark, vlak bij de be-
bouwing op de Helmkruid. De ontsluitings-
weg die voor een autoluwe Helmkruid zou
moeten zorgen is uit de plannen geschrapt.
Voor reflectie op de plannen waarbij de zor-
gen van omwonenden worden meegenomen
is geen tijd.

De gemeenteraad is ‘sportparkmoe’ en vindt
dat na zeven jaar linksom of rechtsom maar
eens een besluit genomen moet worden. De
Hockeyclub MHCN oefent druk uit om snel
tot besluitvorming over te gaan. Intussen is
door de coronacrisis, het verbod op bijeen-
komsten, en het digitaal vergaderen het voor
de bewoners erg moeilijk om nog te partici-
peren.

Inhoudelijke zorgen
Ook met de inhoud van het plan dat nu bij de
gemeenteraad ligt, zijn omwonenden niet blij.

Zij vrezen geluidsoverlast van de hockey-
velden, die zeer intensief gebruikt worden,
en van de kantine, die waarschijnlijk dicht bij
de bebouwing zal worden geplaatst. Daar-
mee laten de plannen ook kansen liggen.
Waarom worden kleedkamers en clubge-
bouwen niet op één locatie geclusterd, zodat
de verschillende clubs gemakkelijk van el-
kaars locaties gebruik kunnen maken wan-
neer zij grote evenementen of toernooien or-
ganiseren? Wanneer het sportpark toegan-
kelijk blijft vanaf de Helmkruid, vrezen be-
woners bovendien voor sluipverkeer en een
hoge parkeerdruk.

Jeugdland en park Oudegein
Tenslotte zijn er zorgen over de toekomst
van park Oudegein en van bouwspeeltuin
Jeugdland. Wat betreft die laatste: in de
plannen van de gemeente is onduidelijk wat
de ambitie is voor Jeugdland. MHCN heeft
wel ideeën, en ziet ruimte voor bijvoorbeeld
een BSO. Of op die manier het karakter van
Jeugdland behouden blijft, en het – gratis –
toegankelijk blijft voor alle kinderen van
Nieuwegein, is zeer de vraag.

Ook Oudegein lijkt niet veilig. Het is nu al
passen en meten om alle clubs voldoende
ruimte te geven op het sportpark. Verschil-
lende clubs geven aan dat zij denken te gaan
groeien, of denken al aan concrete uitbrei-
ding in de vorm van bijvoorbeeld een nieuwe
binnenhal. Er lijken maar weinig manieren
om aan die wens tegemoet te komen, zonder
een stuk park op te offeren.

De bewoners roepen de gemeente op om,

hoe de besluitvorming 28 mei ook uit mag
vallen, bewoners actief te betrekken bij het
vervolg van het proces, en rekening te
houden met bovengenoemde punten.
____________________________________

Online summerschool
Korte verhalen schrijven’
door Mohammed Benzakour

'Een goed verhaal is een vak apart,' aldus
schrijver en columnist Mohammed Benza-
kour. In samenwerking met bibliotheek De
tweede verdieping organiseert hij een online
cursus ‘korte verhalen schrijven’.
Tijdens de bijeenkomsten op maandagavond
gaan de deelnemers aan de slag met live
schrijfoefeningen en huiswerkopdrachten om
van hun teksten pakkende en leesbare korte
verhalen te maken.

De bijeenkomsten vinden plaats op
maandag: 15, 22 en 29 juni en 6 juli van
20.00 uur tot 21.30 uur via Teams. De kosten
bedragen € 45,00 voor bibliotheekleden (of
clubcardhouders) en € 60,00 voor niet-leden.
Kijk voor meer informatie en om je aan te
melden op de website van De tweede
verdieping of neem contact op met Gina van
den Berg via: g.vandenberg@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: 'Bij (zweef)vliegen zijn de
vrouwtjes doorgaans groter dan
de mannetjes en ook de gekleur-
de strepen en vlekken zijn niet
hetzelfde bij de mannetjes en de
vrouwtjes.
Onlangs werd ik daar nog eens
met mijn neus bovenop gedrukt:
Een moeraspendelvlieg-dame
ziet er anders uit dan een man-
netje. Onderling zijn de dames
ook niet precies gelijk.
Zo'n mannetje heb ik al eens la-
ten zien, dus nu is het tijd voor
een dame.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Moeraspendelvliegen zijn forse vliegen die op een afstandje
eerder aan een bij dan een vlieg doen denken. Ze kunnen ook
zoemen als de beste.
Veel zweefvliegen tonen meerdere verschillen tussen mannet-
jes en vrouwtjes,
je ziet niet meteen dat het één soort betreft.
Dit vrouwtje lijkt wel iets op een bij, maar het is een dikke
moeraspendelvlieg.
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Man vlucht dak op
na te zijn mishandeld

In de Cornewalstraat in Zandveld heeft de
brandweer samen met de politie, een ge-
wonde man van het dak gehaald. Het voorval
gebeurde afgelopen zaterdagavond rond
23.30 uur. Het incident trok veel bekijks.

De hulpverlening werd groots ingezet. Politie,
brandweer en enkele ambulances waren snel
ter plekke. Ook de traumahelikopter met een
arts was opgeroepen om het ambulanceper-
soneel te ondersteunen.

Lange tijd was onbekend waarom de man op
het dak zat. Hij zat onder het bloed en men
was bang dat hij zou gaan springen. Het pu-
bliek werd door de politie weggestuurd. Later
bleek dat de persoon was mishandeld in zijn
woning. De man is voor behandeling meege-
nomen door het ambulancepersoneel en ver-
hoord door de politie.
De politie onderzoekt de zaak.

Later op de avond heeft de politie een inval
gedaan in een andere woning in Nieuwegein.
Hierbij is een persoon gefouilleerd. Of de
man iets te maken had met de mishandeling
van de man in de Cornewalstraat is niet be-
kend. Het onderzoek loopt nog.

De politie doet nog geen uitspraken over het
voorval.

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over
het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar
de rubriek Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de Week. Deze week
de Rijkspeilschaal uit Vreeswijk, gezien in noordelijke richting.
De kaart in het archief van deze week komt uit 1925. De peilschaal diende om
de waterstand van de Lek te kunnen aflezen. Deze heeft gefunctioneerd van 1874 tot
april 1956. De steiger recht is van het scheepvaartbedrijf Concordia, dat een bootdienst
onderhield op Arnhem. Ook de steiger van de lijndienst van Rederij op de Lek is te zien.

De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De drukker is onbekend en
gedrukt in kleur.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door
de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die
ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

FOTO
VAN
DE WEEK

Arend Bloemink:
'In het uiterste noord-
westen van Nieuwegein,
daar waar slechts een
enkeling woont, wandelt
of fietst, is volop gesnoeid,
het snoeimateriaal in een
lange strook verzameld
en zijn jonge bomen
aangeplant. Ik ben heel
benieuwd naar het hoe,
het waarom, het idee
hierachter.'

Ook iets leuks, bijzonders,
ánders gezien en gefoto-
grafeerd in Nieuwegein?
Mail de foto dan, met een
korte beschrijving aan
redactie@pen.nl.
En wie weet…
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Prentbriefkaart van de Week
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Aangemelde evenementen

Attentie: het kán zijn dat een hier
vermeld evenement vanwege het
Coronavirus is/wordt geannuleerd.
Check daarom altijd de actuele stand
van zaken bij de desbetreffende
organisatie.

Chibi voor Beginners, 30 mei, 13:00 uur.

Manga voor Beginners, 4 juli, 13:00 uur.

Werken met Alcoholmarkers, 11 juli, 13:00
uur.

Manga voor Intermediates, 18 juli, 13:00 uur.

Chibi voor Beginners, 25 juli, 13:00 uur.

Kawaii voor Beginners, 1 augustus, 13:00
uur.

‘SamenLoop voor Hoop Nieuwegein’, 12 en
13 juni 2021.

De afdeling in DE KOM waar opleidingen
en cursussenworden verzorgd biedt

in deze Coronatijd verschillende
1-minuut-filmpjes op digitale wijze aan.

Onderwerpen zijn vooralsnog Knutselen,
Dansen en Muziek maken.

Kijk, geniet, doe mee.

DE KOM VRIJHEIDSDUIVEN VOUWEN
met Anne

14

____________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________

_______________________________________________ ________________________________________________________________ ___________________________________

http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.gall.nl
https://www.dekom.nl/pQ8Weiw/filmpjes-docenten
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.albeka.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl


Ton's beeldverslag

Zomaar ergens in Nieuwegein. Je
loopt, je ziet, je fantaseert. Over din-
gen, personen, gebeurtenissen of
wat dan ook. De één legt het vast in
een foto, een ander met woorden.
Niet zomaar woorden maar allemaal
zijn ze gelijk. Er is geen hoofdletter
te bekennen bij de Nieuwegeiner
Ton de Gruijter. Geen woord staat
boven een ander. Ton is dichter.
Hij doet er in deze dagen ook een
foto bij.

Ton: ‘laten we elkaar in nieuwegein
bijstaan. dagelijks een beeld met
gedicht. als we niet naar buiten
kunnen, halen we buiten naar binnen
toe. ik probeer in deze moeilijke tijd,
deze blijf-thuis periode een beeld-
verslag te maken van mijn fiets-
rondje. een keer wat anders voor
de lezers. natuurlijk wel met een
gedicht.’

Aflevering 15: Daar waar we Nieuwegein verlaten richting IJsselstein.
Alle afleveringen vind je hier.

Het grootste terras van Utrecht
in Nieuwegein

Bij horeca- en watersportlocatie Down
Under in Nieuwegein opent donderdag
4 juni het grootste terras van de provincie
Utrecht. Met een afmeting van meer dan
voetbalveld is er de hele zomer genoeg
ruimte voor terrasliefhebbers.
Bij Down Under, gevestigd aan de Laag-
ravense plas op het driepunt tussen
Utrecht, Houten en Nieuwegein, hebben
ze de afgelopen weken hard gewerkt om
vanaf maandag weer de eerste gasten te
kunnen ontvangen.

Paul Gootjes, bedrijfsleider horeca, licht toe:
'We hebben de afgelopen tijd niet stil geze-
ten. De hele locatie is opgeknapt en het
team kijkt ontzettend uit naar de opening. Nu
het strand en cablepark sinds kort weer ge-
opend zijn en watersporters het water op
kunnen, zijn we blij dat ook het restaurant
haar deuren wederom mag openen. Voor de
beachclub, gelegen direct aan het zand-
strand is een groot terras gecreëerd van
meer dan een voetbalveld groot. Meer dan
genoeg ruimte voor iedereen om op ander-
halve meter afstand te kunnen genieten van
een drankje, een lekkere lunch of iets anders
te eten en het zonnetje.'

Bij binnenkomst worden gasten ontvangen
door een host die hen een aantal controle-
vragen stelt en wast iedereen verplicht zijn
handen. Op het terras zijn een bar en een
buitenkeuken geplaatst waar je eten en
drinken kunt bestellen en dat alles met zicht
op de Laagravense plas en de waterspor-
ters.

'In 2018 is het terras van Down Under door
Misset Horeca uitgeroepen tot het beste ter-
ras van de provincie Utrecht. Nu willen we
graag een locatie met het grootste terras zijn
waar we zoveel mogelijk mensen in eigen
land een leuke zonnige dag kunnen verzor-

gen. Uiteraard volgen we hierbij
alle adviezen vanuit het RIVM op
en nemen we de maatregelen in
acht' aldus Paul.

Het grootste terras van Utrecht is
elke week van donderdag t/m
zondag geopend. Er is een
springkussen voor de kids en op
vrijdag en zaterdag een live DJ
die heerlijke achtergrondmuziek
verzorgt. Reserveren voor een
tafel op het terras is niet nodig.

Down Under is iedere dag van
de week vanaf 10.00 uur
geopend voor eten, drinken en
activiteiten. Voor het restaurant
en terras op de 1e verdieping is,
vanwege het beperkte aantal
plekken, reserveren wél noodza-
kelijk.
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GRATIS ADVERTEREN VOOR LOKALE ONDERNEMERS IN

De Digitale Nieuwegeiner
De Digitale Stad Nieuwegein viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Door het Corona-gedoe is dit feest naar achteren geschoven,

eigenlijk een beetje verdrongen naar een tweede plek. Later dit jaar, zullen wij daar weer aandacht aan besteden, als deze
onwerkelijke tijd achter de rug is.

Speciaal voor lokale adverteerders heeft de redactie van De Digitale Nieuwegeiner besloten lokale adverteerders een GRATIS
advertentie aan te bieden in deze digitale nieuwsbrief. Dit om solidair te zijn en te zeggen: ‘samen zijn we sterk.’ De advertentie zal mee
blijven draaien totdat iedereen weer 'up-and-running' is. Gewoon het normale leven weer heeft kunnen oppakken, gezond en solvabel.
Bent u ondernemer in Nieuwegein? Heeft u een winkel, restaurant, verkoopt u kaas, bloemen, vis of wat voor product ook, meldt u aan

en wij, als redactie van De Digitale Nieuwgeiner, gaan voor u aan de slag. In deze tijd willen wij u graag helpen en gaat het straks beter?
Dan is er geen enkele verplichting! Ons e-mail adres is: adverteren@pen.nl.

Martin Reijmerink
Hoofdredacteur

De Digitale Stad Nieuwegein
(www.pen.nl)

Extra aan het
schoonmaken in huis?
Ga je voor streeploos?

teksten – bijeenkomsten – social media

https://www.krex.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.yoga-nu.nl/lesrooster-wk13-tarieven14
https://www.maxaro.nl
https://dzcn.nl/
https://www.eeterie03402.nl
mailto:adverteren@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.2wayva.nl/
http://www.fighting4power.com
https://www.youtube.com/channel/UCMOkTKZvxsyt5qQzFtLGRDQ
https://www.facebook.com/search/top/?q=stichting%20fighting4power
https://www.instagram.com/fighting4power/
http://www.streeploospoetsen.nl
https://boeketten.nl
http://www.comminout.nl/
http://www.plompmakelaars.nl/


Reactie bewoners
over mogelijke sloop woningen
in Vreeswijk

De bewoners van de eengezinswoningen
aan de Margrietstraat in Vreeswijk, heb-
ben met enige verbazing het artikel in het
AD gelezen over de sloopplannen die de
Mitros wil voorstellen over de 76 wonin-
gen in hun wijk. ‘Helaas ligt het nogal
genuanceerder dan nu geschetst wordt in
het AD’ aldus een van de bewoners tegen-
over onze redactie.

Michael Meijers van het Klankbordgroep
Vreeswijk: ‘Wij de bewoners van de een-
gezinswoningen (nr. 21 t/m 57) uit de gehele
Margrietstraat zijn radeloos komen te staan
tegenover de Mitros. Deze deelde ons op
7 februari 2020 mede dat zij willen investeren
in Vreeswijk, zoals o.a. jongere gezinnen,
energiezuinig, juiste grootte van de woning
etc. Dit betekent gewoonweg in Hollandse
bewoording ouderen en 1 en 2 persoons-
huishoudens eruit!. Ouderen van groot naar
beter, eventueel scheefwonen eruit.’

De woningen aan de Irenestraat, Tramstraat
en de portiekflat in de Margrietstraat staan al
ruim 10 jaar op de planning voor sloop. Voor
deze mensen komt het dus niet onverwacht
en zijn er al een aantal woningen bewoond
door anti-kraak.

‘De eengezinswoningen van de Margriet-
straat worden dus van de ene op de an-
dere dag in deze voorgenomen sloop
zomaar out of the blue meegenomen!’

Mitros erkende in de keukentafelgesprekken
met de bewoners dat de woningen aan de
Margrietstraat niet in een zodanige slechte
staat verkeren dat deze per definitie gesloopt
zouden moeten worden. ‘Mitros wil graag
vernieuwing en verjonging in de wijk en dus
moet ook de Margrietstraat maar worden
gesloopt.’

In een brief van 9 juni 2018 van Mitros wordt
aangegeven dat er onderzoek komt door de
BAM en Rijnlanden om naar de staat van de
woningen te kijken. Deze uitkomst is nooit
met de bewoners gedeeld. 14 januari j.l.
kwam er een brief om de vloeren van de
woningen 51 t/m 57 en 50 t/m 56 te verstevi-
gen. Deze opdracht is aangenomen door
aannemer Coen Hagendoorn. De verstevig-
ing van de vloeren hield in dat er beton
gespoten zou worden onder de vloer.

‘Waarom worden vloeren verstevigd als er
moet worden gesloopt binnen 2 jaar? Deze
vraag is toen en ook al in december 2019
gesteld, waarop het antwoord van Mitros was
dat deze woningen niet gesloopt zouden
gaan worden. Verder zijn er in 2019 mensen
langs geweest die foto’s binnen hebben ge-

maakt van keuken, douche, toilet, kozijn e.d.
Er werd toen verteld dat onze woningen ge-
renoveerd zouden worden’ aldus Meijers.

De uitslag van het onderzoek is niet met de
bewoners gedeeld. Eveneens is Mitros nooit
over de brug gekomen met een bouwkundig
rapport wat betreft de staat van de huizen.
‘Gewoonweg omdat dit er niet is!’

Medio 2013 is er een brief geweest waarin
werd aangegeven dat de Mitros renovatie
zou uitvoeren aan de keukens, badkamers
en toiletten. ‘Hier zijn ze ook nooit meer op
teruggekomen. Mitros heeft dus wat de Mar-
grietstraat betreft zeer achterstallig onder-
houd gepleegd, maar wel ieder jaar de jaar-
lijkse huurverhogingen doorgevoerd. Als
huurder heb je rechten plichten, Mitros ken-
nelijk niet.’

‘Ook de Irenestraat, Tramstraat en de por-
tiekflat Margrietstraat, hebben schandalig ge-
noeg ieder jaar hun jaarlijkse huurverhogin-
gen gehad ondanks dat zij al 10 jaar op de
slooplijst staan en er geen enkel onderhoud
meer is uitgevoerd! Dat kan niet door de
beugel.’

Mitros geeft in het AD artikel aan dat het
bouwkundig onmogelijk is om tot renovatie
over te gaan. ‘Als bewoners zijn wij een an-
dere mening toegedaan en zullen wij een
nader onderzoek door een onafhankelijk bu-
reau laten uitvoeren. Dit geldt zowel voor de
eengezinswoningen aan de Margrietstraat
als een aantal andere woningen uit de Irene-
en Tramstraat. Overigens, vreemd dat veel
Mitros woningen van de jaren 30 en jaren 50
in Utrecht zo gewild zijn, en als warme
broodje over de toonbank gaan zo blijkt uit
de site van Woningnet.’

Mitros geeft aan in het AD artikel aan dat de
woningen niet aantrekkelijk zijn voor senio-
ren. ‘Wat een misplaatste opmerking van hun
kant. Het grootste deel van de bewoners in
deze wijk wil helemaal niet verhuizen en
willen groot onderhoud/renovatie aan de
woningen. Het aantal senioren dat in deze
wijk woont zijn namelijk senioren en wil
Mitros willens en wetens uit hun huizen
hebben. Dan gaat het over mensen die hier
al meer dan 20 jaar en veel langer wonen.
Renovatie is zeker voor de genoemde wonin-
gen mogelijk, maar Mitros wil gewoon haar
plannen doordrukken onder het mom van
verjonging, duurzaamheid en vernieuwing:
Let wel meer woningen, kleinere woningen,
hoger huren, kortom financieel belang!’

Het gros van de bewoners en vooral de oud-
eren in de wijk zijn zeer aangedaan en weten
zich geen raad met de beslissing die geno-
men is. ‘We zitten met zijn allen ook nog

eens in een tijd die al erg onzeker is gezien
de Corona. Mensen zijn letterlijk en figuurlijk
ziek geworden. Een hele onzekere tijd gaan
zij tegemoet en hun hele fundament wordt
onder hun voeten vandaan gehaald. Mitros
heeft geen idee wat dit allemaal doet met de
mensen.’

‘Er is een draagvlak onderzoek gaande,
maar Mitros wil niet mededelen hoe groot het
draagvlak dan is ivm de zogenaamde privacy
van de mensen. Zo komen wij als bewoners
dus niet te weten of de cijfers dan wel klop-
pen. Daartoe hebben wij ons eigen onder-
zoek onder de bewoners gedaan en daaruit
blijkt dat de meeste bewoners geen sloop
willen.’

Mitros belooft terugkeer garantie aan haar
huidige bewoners, maar geeft in de laatste
brief aan dat dit afhankelijk is van het aantal
woningen dat terug gebouwd gaat worden.
‘Mitros belooft van alles, maar let op, regels
voor passend toewijzen blijven voor de nieu-
we woningen gelden. Dus een ieder die bo-
ven de norm qua inkomen zit, komt dus niet
meer in aanmerking.’

Verder geldt dat mensen die terug willen ke-
ren in de wijk twee keer moeten verhuizen.
Eerst naar een tussen/eindwoning en vervol-
gens weer terug de wijk in of blijven zitten in
de aanvaarde woning. Via Woningnet moet
men dan gaan reageren. De vraag naar
woningen is groter dan het aanbod. ‘Dat op
zich is al een heel erg groot probleem om al
deze mensen te gaan huisvesten.’

‘Mitros belooft ook dat mensen die willen
verhuizen recht hebben op een gelijk-
waardige tussen/eindwoning. Deze zijn er
niet eens!!! Dit geldt vooral voor de een-
gezinswoningen!’

Tijdens de keukentafelgesprekken begin
maart dit jaar is aangegeven dat de draag-
vlakmeting halverwege 2021 bekend zou
worden wat dan de plannen gaan worden.
Mitros is en blijft erg in gebreke naar haar be-
woners toe volgens de bewoners.

‘Als bewoners hebben wij nu de Woon-
bond en het Huurders-netwerk-Mitros be-
naderd zodat deze ons kunnen helpen. In-
middels zijn de politieke partijen in Nieu-
wegein op de hoogte en zijn er omtrent
het hele gebeuren veel vragen hoe dit
zomaar kan. Wij de bewoners die geen
sloop willen zullen het niet nalaten dit tot
bij de rechter te laten komen. Mitros heeft
haar bewoners vele jaren in de steek
gelaten en dat gaan wij niet nog een keer
laten gebeuren’ zo laat Michael Meijers van
het Klankbordgroep Vreeswijk weten.
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