
Aangemelde evenementen

Klaverjassen,
11 september, 18:45 uur.

Superjam,
11 september, 20:30 uur.

Open Monumenten Dag,
12 en 13 september.

3D-knippen Manga-afbeelding,
12 september, 13:00 uur.

AHN Kookworkshop,
12 september, 10:00 uur.

AHN Soosmiddag,
12 september, 13:30 uur.

Street Dance, 2 words 1 dream,
12 september, 15:00 uur.

Street Dance, 2 words 1 dream,
12 september, 20:30 uur.

Soep op zondag,
13 september, 12:00 uur.

Manga voor beginners,
13 september, 13:00 uur.

Thé Dansant praktijkles,
16 september, 14:30 uur

De lucht kleurt Indigo, Nieuwegeins
Peil
16 september, 20:00 uur.

Met plezier langer samen fietsen,
!7 september, 10:00 uur.

Nationale dag van de MiniBieb,
17 september, 13:30 uur.

Nationale Sportweek,
18 t/m 27 september.

Nederlandse Loterij NK Weg Para-
cycling,
19 september.

Dag van de Minibieb,
19 september, 10:30 uur.

Kookworkshop voor 25-40 jarigen,
19 september, 10:30 uur.

Manga voor intermediate,
19 september, 13:00 uur.

Mini Foodtruck Beweegfestijn,
20 september, 13:00 uur.

Met plezier langer samen fietsen,
21 september, 10:00 uur.

Route 55,
21 september.

Informatieavond MeeleefGezin,
22 september, 19:30 uur.

Kennismaken bij De Vleugel,
24 september.

Jut & Zo Maakt Het!
26 september, 11:00 uur
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OPEN MONUMENTEN DAG

Kookworkshop en soosmiddag • OpenMonumenten Dag • Gratis
Toegang MuseumWarsenhoeck • Gemeenteraad en College weer
bijeen • NKWegPara-cycling op deNederlandseBerg • Aftrappen
met doortrappen • Kennis maken bij De Vleugel • Huisgemaakte
Gnocchi • Soep op Zondag • 1500 Euro voor KiKa • Workshop
Wandklok Maken • MeeleefGezin • Superlange Tram rijdt • Wat
is dit? • Actieplan Geluid • Groene Bushokjes • Eten uit Berm •
WOZ-waarde stijgt fors • 75 Jaar Scouting Nieuwegein • Nieuwe
Woonzorglocatie Zorgspectrum • Nieuwegein krijgt 1,8 Miljoen uit

Woningbouw Impuls • Denk mee over Mobiliteit
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75 Jaar Scouting
in Nieuwegein

Zondag 6 september opende een wel
heel speciaal scoutingseizoen voor
de Scouting Jan van Hoof groep uit
Nieuwegein. Deze vereniging viert dit
seizoen namelijk haar 75-jarig jubi-
leum. Om dit te vieren worden dit
scouting jaar veel activiteiten geor-
ganiseerd voor de ruim 150 jeugdle-
den, 70 volwassenleden en de vrij-
willigers van de Scoutinggroep in
Nieuwegein. Op de planning staan
naast onder andere Halloween, een
kerstmarkt, een gala en een week op
kamp met de hele vereniging. Dit alle-
maal natuurlijk volgens de richtlijnen
van het RIVM in ver band met het
Coronavirus.

Afgelopen zondag kwam de hele groep
bij elkaar om de aftrap te gegeven voor
het jubileumjaar. Burgemeester Frans
Backhuijs was bij de opening en ont-
hulde een speciaal cadeau voor alle
leden van de vereniging; een speciale
das om te dragen. Op deze jubileumdas
kunnen de leden gedurende het jaar in-
signes verdienen waarmee ze de das
mogen versieren. Yvo Weterings, lan-
delijk bestuurslid van Scouting Neder-
land, feliciteerde de Jan van Hoof groep
met het jubileum en overhandigde de
groep het mooie cadeau.

De Gouden Oehoe
Tijdens de opening was er nog een bij-
zonder moment voor Marije van Oosten.
Zij is één van de vrijwilligers van de Jan
van Hoof groep. Uit handen van Eefje
Smeulders van Scouting Nederland
ontving zij de Gouden Oehoe, een spe-
ciaal waarderingsteken voor vrijwilligers
binnen de scouting die zich extra in-
spannen voor het scouting spel. Marije
ontving het waarderingsteken voor haar
inzet, niet alleen voor deze scouting-
groep maar ook in de regio en bij an-
dere groepen in het land.

‘Overvliegen’
Na de officiële opening waren er voor
de kinderen allerlei spellen te doen op
het fort Jutphaas waar deze scouting-
groep haar clubhuis heeft. Na een lunch
was voor een aantal jeugdleden het mo-
ment aangebroken dat zij mochten over-
gaan naar de volgende leeftijdsgroep.
Dit noemt men bij scouting ‘overvliegen.’
Dit jaar was dat vrij letterlijk ‘overvlie-
gen’ want ze mochten van een heuse
kabelbaan naar beneden. Gevolgd door
een kort obstakelparcours werden zij
daarna ontvangen door de leiding van
hun nieuwe groep.

Na het overvliegen was de dag voorbij.
Na de sluiting ontvingen alle leden hun
jubileumdas en werd het nieuwe sei-
zoen geopend en starten alle groepen
met hun bijeenkomsten.

Koken met pen.nl
Huisgemaakte gnocchi

Huisgemaakte gnocchi, dus verse
pasta!
Eric Dekker: 'Een geweldig pasta
gerecht, vrij makkelijk zelf vers te mak-
en. Ik noem dit therapeutisch koken,
gewoon iets maken dat altijd lukt en met
elke begeleiding heerlijk is.'

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 gefo-
tografeerd.
Deze week de Lemmingweide in Batau
Noord.
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Nieuwegein trapt af met
het programma Doortrappen

Met de overhandiging van een fietstas
vol materialen die lokale organisaties
in kunnen zetten om senioren langer
en veiliger door te laten fietsen, heeft
gemeente Nieuwegein een aftrap ge-
geven voor het programma Doortrap-
pen in de provincie Utrecht. Deze af-
trap vond plaats tijdens de Nieuwe-
geinse fietsdag ‘Met plezier langer
samen fietsen’, die speciaal voor
senioren werd georganiseerd.

Fietsinformatiedag ouderen
De fiets is voor ouderen onmisbaar om
fit te blijven, sociale contacten te onder-
houden, zelfstandig te zijn en te genieten
van stad, dorp en natuur. Ouderen fiet-
sen graag, en willen graag blijven fiet-
sen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het
verkeer. De provincie Utrecht zet zich
daarom samen met het Rijk via het pro-
gramma Doortrappen in om ouderen
veilig te laten dóórtrappen. 'Want
iedereen in de provincie Utrecht moet
veilig de weg op kunnen gaan:
van jong tot oud', aldus gedeputeerde
Schaddelee.

Fietsen houdt je fit
Nieuwegein telt relatief veel inwoners
ouder dan vijfenzestig. De gemeente zet
zich dan ook al jaren op diverse manie-
ren in om senioren langer gezond, actief
en zelfstandig te houden. Zo worden er
al een paar jaar speciale fietsdagen
georganiseerd voor zestigplussers die
van fietsen houden en prettiger, veiliger
en comfortabeler samen willen blijven
fietsen. Daarnaast hebben diverse wij-
ken hun eigen fietsclub waarmee de
deelnemers wekelijks samen een mooie
fietstocht maken.

Fietsdagen en fietsclubs
De drukbezochte fietsdagen voor senio-
ren zijn al een paar jaar een begrip in
Nieuwegein. Daarnaast hebben wijken

Deelnemer aan de Doortrappers-
fietsdag Henriëtte Janssen over-
handigt de speciale Doortrappers-
fietstas aan wethouder Ellie
Eggengoor (mobiliteit)

hun eigen fietsclub waarmee de deelne-
mers samen mooie fietstochten ma-ken.
'Met alle beschikbare Doortrappen mid-
delen en materialen kunnen we onze
fietsende senioren nog beter in het zadel
houden. Zo was er laatst een training
voor zorg- en welzijnsprofessionals die
werken met senioren. Ook kunnen we
via Doortrappen onze ervaringen delen
met andere gemeenten. Daarom sluiten
wij graag aan als Doortrappen gemeen-
te', aldus wethouder Ellie Eggengoor.

Fietsen houdt je fit
Nieuwegein telt relatief veel inwoners
ouder dan vijfenzestig. De gemeente zet
zich op diverse manieren in om senioren
langer gezond, actief en zelfstandig te

houden. 'Senioren stimuleren om langer
op een veilige manier te blijven doorfiet-
sen, past bij onze doelstellingen. Fietsen
is ook op oudere leeftijd een prettige,
goedkope en laagdrempelige manier om
zelfstandig en in beweging te blijven,’ al-
dus wethouder Ellie Eggengoor.

Zelf doen
Linda Blankenstein is de drijvende kracht
achter de Nieuwegeinse Doortrappen
activiteiten en Nieuwegein fietst! 'Samen
met lokale partners doen we er alles aan
om Nieuwegeinse senioren lekker door
te laten trappen. We helpen de senioren
om daar zelf regie op te houden. Deze
fietsdagen zijn daar een mooi voorbeeld
van net als de fietsclubs en onze oudere
fietsambassadeurs,’ aldus Blankenstein.

Het landelijke programma Doortrappen,
ontwikkeld door het Ministerie van I&W,
heeft tot doel ouderen zo lang mogelijk
veilig door te laten fietsen. Om dat te
bereiken, worden in al meer dan vijftig
gemeenten Doortrappen activiteiten
georganiseerd. De provincie helpt hierin
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Superlange tram rijdt test van
Nieuwegein naar IJsselstein

De nieuwe CAF-tram rijdt steeds va-
ker en sneller testritten op de ver-
nieuwde regionale lijn van Utrecht
naar Nieuwegein en IJsselstein.
Sinds kort ook gekoppeld in een com-
binatie van maar liefst 75 meter leng-
te. Om de veiligheid te controleren
nam Regiotram Utrecht in de nacht
van 5 september jl. het voertuig op de
proef met een reeks bijzondere tes-
ten. 'En nu van de brug afrijden en
sportief in de remmen gaan!'

‘Onder begeleiding van verkeersrege-
laars op de motor rijden we rond midder-
nacht naar IJsselstein. Bij de kruisingen
van de trambaan staan beveiligers klaar
om het verkeer tegen te houden. Voorop
verkent CAF-tram 6053 langzaam rij-
dend de trambaan. Deze lange schouw-
tram van 41 meter ondersteunt CAF-
tram 6007, het voertuig waarmee we de
testen doen.’

Op het programma stond als eerste een
remtest. De nieuwe trams hebben dit
soort testen vaker gedaan, maar nog
nooit eerder op de vernieuwde lijn. Bij
aankomst op de brug over de Hollandse
IJssel kreeg bestuurder Glenn het ver-
zoek de snelheid ‘sportief’ op te voeren.
De tram rolt steeds sneller van het talud

af om vlak voor halte Eiteren fors te
remmen. ‘Op de brug doen we daarna
een tweede proef, bedoeld om te kijken
hoe snel de tram op gang komt onder
een steile helling.’

‘Dood paard’
‘Aangemoedigd door de positieve resul-
taten van de eerste tests gaan we een
stap verder. Voorbij het keerpunt op de
halte IJsselstein-Zuid verandert de volg-
orde. Voorop rijdt nu CAF-tram 6007 en
daarachter de langere tram. De mon-
teurs van Alstom komen de trams aan
elkaar koppelen. Vervolgens wordt de
situatie nagebootst dat de achterste
tram defect is. Als zo’n situatie zich in
het echt voordoet, moeten de reizigers
van boord en is het zaak om de defecte
tram zo snel mogelijk van de baan af te
halen, zodat het openbaar vervoer weer
kan draaien. Hij vergelijkt de last van 44
ton achter zich met een ‘dood paard’.
Toch lukt het de sleeptram goed om
vaart te maken. Ook de hellingproef op
de brug over de Hollandse IJssel door-
staat de gekoppelde tram met glans.’

Test geslaagd
Wanneer ze bij de remise in Nieuwegein
terugkomen, zijn de testresultaten van
deze nacht al verwerkt in de dagelijkse
rapportage. Deze proef is nu afgevinkt
als geslaagd. De testritten op de ver-
nieuwde tramlijn in Utrecht, Nieuwegein
en IJsselstein hebben na twee weken

veel bruikbare informatie opgeleverd.
Alle tests op de aansluiting tussen het
voertuig en de perrons zijn inmiddels
afgerond. De testtram rijdt op de nor-
male snelheid die geldt als er reizigers
aan boord mogen.

Op de haltes is goed te zien dat de pa-
nelen met actuele reisinformatie draaien
en klaar zijn om gecontroleerd te wor-
den. Zodra de aansluitingen op het
datanetwerk zijn afgerond, worden ook
alle beveiligingscamera’s op de tram-
haltes getest. Vervoerder U-OV zal zelf
de in- en uitcheckpaaltjes op de haltes
testen. Deze week is er nog een test
met de stroomvoorziening van de tram-
baan.
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Wat is dit toch...

Van Ernst Walinga ontving de redac-
tie afgelopen woensdag een e-mail
met een aantal foto's met een vraag:

'Goedemiddag, bij deze een mail n.a.v.
de Tweet over de mysterieuze muur bij
Blokhoeve. Die ik aantrof tijdens een
wandeling.
Aan de zijkant van de Remiseweg is een
dichtgemaakte muur te zien. Het leek mij
in de eerste instantie een oude fietstun-
nel maar op Twitter krijg ik reacties over
dat het wellicht een soort sluis kan zijn.
Misschien weet een van de lezers wat er
achter deze mysterieuze planken kan
zitten. Er lijkt verder geen andere ingang
te zijn.'

Ook wij van De Digitale Nieuwegeiner
zijn, nieuwsgierig als we zijn, benieuwd
naar het doel van dit sluitwerk.
Reacties mogen naar redactie@pen.nl.

https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://www.pen.nl/artikel/superlange-tram-rijdt-test-van-nieuwegein-naar-ijsselstein
mailto:redactie@pen.nl


Kennismaken bij De Vleugel

'Mijn juf kan zo goed voorlezen dat ik
bijna denk dat ik in het boek woon',
zegt Leander over zijn juf Carola.
Carola is één van de twee kleuterjuf-
fen bij Montessorischool De Vleugel.
Ook Jelle, Sem en Isa zijn enthou-
siast over hun juf en vinden haar lief,
vrolijk en behulpzaam. De kleuters
van De Vleugel hebben het naar hun
zin op school. Nieuwe klasgenootjes
mogen er best bij vinden zij. Nieuws-
gierig geworden? De Vleugel opent
ook dit schooljaar weer haar deuren
voor nieuwsgierige peuters en hun
ouders om het onderwijs en de sfeer
op school te proeven.

Kinderen zijn nieuwsgierig
Nieuwsgierigheid is waar het bij De
Vleugel om draait. Kinderen zijn van
zichzelf al heel nieuwsgierig en dat hoeft
alleen nog maar bewaard te blijven, is

de Montessori-gedachte. Zo leren ze
met een open blik naar het nieuwe en
onbekende te kijken. Een waardevolle
vaardigheid vinden ze bij De Vleugel.

Individuele rondleidingen
Vanwege COVID-19 zijn er op dit mo-
ment alleen individuele rondleidingen.
De eerste staat gepland op donderdag
24 september. Via de website van De

Vleugel is het simpelweg een datum en
tijdstip kiezen en de afspraak staat ge-
pland.

De rondleiding wordt verzorgd door
Doreen Rambags, directeur van de
school. Als ras-Montessoriaan geeft zij
op enthousiaste wijze een inkijk in de
manier van werken op De Vleugel.
'Kinderen krijgen hier de vrijheid hun
eigen omgeving te ontdekken, dingen
zelf te doen en zelfstandig te werken. Ze
maken dag- en weekplanningen, dragen
zorg voor hun leeromgeving en ontwik-
kelen zo hun zelfvertrouwen.' Naast een
rondleiding is er ook ruimte voor een
persoonlijk gesprek.

Op zoek naar een basisschool voor uw
kind? Ga naar www.devleugel.net en
meld u aan voor een rondleiding.
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NIEUWEGEIN
WAAROM?

Eén van de redactieleden
van pen.nl ontdekte op
Facebook een foto van de
hand van Mike van der
Woude, gemaakt bij het
uitrijden van een van de
Cityplaza parkeergarages.

Komend vanuit die garage
wordt het zicht op het, toch
al omstreden, fietspad
langs de Noordstedeweg
door een hek met een
daaraan bevestigd doek
geheel ontnomen. De
automobilist, bromfietser,
motorrijder of fietser die
daar de parkeergarage
verlaat, loopt een grote
kans met een gebruiker
van het fietspad in botsing
te komen.
Dat kán toch niet zo!

https://www.devleugel.net
http://www.devleugel.net
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-trapt-af-met-groen-doet-nieuwegein-goed
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://boeketten.nl
https://filmscanning.nl
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Sport doet iets met je. Sport en bewe-
gen bepaalt mede wie we zijn, wat we
doen, waar en wanneer. En vooral ook,
met wie we dat doen. Deelnemen aan
sport en bewegen betekent vaak deel-
nemen aan de maatschappij. Sportclubs
en verenigingen spelen daarbij een cru-
ciale rol en zijn een ontmoetingsplek
voor allerlei mensen. Samen sporten en
bewegen draagt bij aan onze gezond-
heid en juist nu is dit cruciaal! Sportbon-
den, clubs, scholen, sportfederaties en
gemeenten maken dit mede mogelijk.
Met de NOC*NSF Nationale Sportweek
willen we zo veel mogelijk mensen in-
spireren om een leven lang te genieten
van plezier in sport en bewegen. We
gaan tijdens deze week (die voldoet aan
de Corona maatregelen) dus lekker met
zijn allen sporten en bewegen. Van 18
tot en met 27 september zetten dit jaar
honderden clubs, bonden, gemeenten
en andere organisaties hun deuren
open. Zo ook in Gemeente Nieuwegein,
Host City van de Nationale Sportweek.
Ben jij benieuwd wat er allemaal te
doen is? Verbindion Nieuwegein en
SportID Nieuwegein hebben samen
prachtig programma georganiseerd!
Check www.sportidnieuwegein.nl
voor het hele programma en doe mee!

AHN Kookworkshop
en soosmiddag

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein
(AHN) gaat weer beginnen met hun
zaterdagactiviteiten en wel op zater-
dag 12 september aanstaande. Deze
keer ben je van harte welkom bij de
AHN op Buurtplein Batau. In verband
met de Corona-veiligheidsmaatrege-
len zijn er echter maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar dus
vooraf aanmelden is verplicht.

De kook- en soosmiddag vindt plaats op
zaterdag 12 september in Buurtplein
Batau aan de Dukatenburg 1. De Kook-
workshop is van 10.00 - 12.30 uur met
de lunch van 12.30 - 13.30 uur.
De Soosmiddag is van 13.30 - 16.00
uur.

Onder het genot van een kopje koffie
geven de kok-vrijwilligers uitleg over de
warme lunch onder het motto van 'Cre-
atief koken met een beperkt budget' en
gaan de deelnemers samen aan de
slag. Ook kun je vragen stellen en
ideeën opdoen over gezond koken voor
een lage prijs. Om 12.30 uur wordt
gezamenlijk de warme lunch genuttigd,
waarna er een gezellige soosmiddag
volgt met spelletjes en creatieve bezig-
heden. Om 16.00 uur komt er een einde
aan dit samenzijn.

Aanmelden vooraf verplicht bij
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch op werkdagen tussen 10.00
en 12.30 uur op 0306067409.

Fietser buiten bewustzijn
na val tegen hek
op de Herenstraat

In Jutphaas is zaterdagavond 5 sep-
tember een man gewond geraakt aan
zijn hoofd na een val van zijn fiets. Hij
viel ter hoogte van de fietsbrug naar
kasteel Rijnhuizen en Fort Jutphaas
op Herenstraat tegen een hek. Hij ver-
loor daardoor zijn bewustzijn.

Ambulancepersoneel verleende eerste
hulp, volgens getuigen kwam de man
toen weer bij kennis. Hij is met onbe-
kend letsel naar het ziekenhuis gebracht
voor verdere behandeling.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren
is onbekend. De eerder opgeroepen
traumahelikopter uit Nijmegen werd af-
besteld.

http://www.sportidnieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/video-weekjournaal-no-4-project-vernieuwing-tramlijn-utrecht-nieuwegein-ijsselstein
mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
https://www.pen.nl/adverteren
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Groene bushokjes
voor een beter (leef-)klimaat,
nu ook in Nieuwegein

Nieuwegein vervangt in navolging
van Utrecht haar negentig bushokjes
en voorziet ze van een groen dak met
sedumplanten, ook wel bekend als
vetplantjes. Het vergroenen van de
abri’s valt samen met een aanbeste-
ding omdat ze aan vervanging toe
zijn.

Vorige week vrijdag opende wethouder
Duurzaamheid Marieke Schouten het
nieuwe bushokje aan het Wenckebach-
plantsoen kruising Sluyterslaan. Het
groene dak stimuleert de natuur in de
stad (biodiversiteit) en geeft een natuur-
lijke, groene beleving in een stedelijke
omgeving. Onder meer bijen en vlinders
komen er graag op af. Het Sedum
draagt ook in beperkte mate bij aan het
tegengaan van fijnstof en alle daken sa-
men verminderen de opwarming van de
stad tijdens zeer warm weer. Met de
aanleg hoopt de gemeente ook bewo-
ners en bedrijven te inspireren zelf een
groen dak of tuin aan te leggen.

Klimaatbestendige stad
Nieuwegein is volgens wethouder
Marieke Schouten al langer bezig met
het inrichten van een klimaatbestendige
stad. Dat betekent dat we voorbereid
willen zijn op de gevolgen van klimaat-

verandering en dus hitte- en droogtepe-
riodes en extreme regenbuien kunnen
opvangen. 'Elk oppervlak in de stad kun-
nen we gebruiken. Zo ook de daken van
de bushokjes. Met een sedumdak kun je
kwaliteit van lucht verbeteren en ze zor-
gen voor verkoeling. Ik ben dus erg blij
dat we de groene bushokjes in Nieuwe-
gein kunnen plaatsen omdat veel Nieu-
wegeiners aangeven groen in de stad
belangrijk te vinden.'

Ook bij projecten in de wijken wordt sa-
men met inwoners gekeken hoe de wijk
klimaatvriendelijk kan worden gemaakt.
Soms is de gemeente genoodzaakt om

groen of bomen te verwijderen maar het
uitgangspunt is om groen te behouden
en waar mogelijk kwaliteitsgroen toe te
voegen.

Subsidie groene daken
Ook veel Nieuwegeiners investeren mee
in een duurzame en groene stad. Zo’n
veertig Nieuwegeiners krijgen via de
subsidie groene daken een bijdrage voor
het aanleggen van een groen dak. Dit
jaar komt er daardoor zo’n 1000 vierkan-
te meter aan groene daken bij in Nieu-
wegein. In 2021 kunnen bewoners en
ondernemers weer subsidie aanvragen
voor een groen dak.

Nieuwegeiner (48)
bewusteloos geslagen
langs de snelweg

Een 48-jarige man uit Nieuwegein is
afgelopen zondagavond bij een ver-
keersruzie op de A16 fors mishan-
deld. De dader, de bestuurder van een
auto met Frans kenteken is nog
spoorloos. Het slachtoffer werd met
een ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd. De recherche stelt een na-
der onderzoek in naar het gewelds-
incident en is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij
vertelde dat hij op de A58 op de linkerrij-
strook reed en zag dat achter hem een
personenauto met Frans kenteken meer-
dere malen knipperde met zijn koplam-
pen. Hij ging vervolgens naar de rechter-
rijstrook waarop hij zag dat het Franse
voertuig hem links inhaalde. Hij voelde
dat die auto tegen zijn linkerachterwiel

aanreed. Vervolgens reed hij daarna
richting het knooppunt Galder en sloeg
rechts af richting Rotterdam. De Franse
auto volgde hem. De Nieuwegeiner be-
sloot daarom op de vluchtstrook ter
hoogte van de afslag Breda/Rijsbergen
te stoppen. De Fransman achter hem
stopte eveneens. Toen de Nieuwegeiner
uitstapte zag hij dat de Franse bestuur-
der zijn voorbeeld volgde. De Fransman
schold hem luidkeels in het Engels en
Frans uit.

Daarna is de aangever een stuk van het
verhaal kwijt. Hij werd vervolgens door
een getuige bewusteloos en met een
opgezwollen gezicht naast zijn auto
aangetroffen. Bovendien waren enkele
tanden uit zijn mond geslagen. De
Franse automobilist had zich uit de
voeten gemaakt. Het gaat om een grijze
auto, met Frans kenteken èn met mo-
gelijk schade aan de rechtervoorzijde.

WOZ-waarde
7,2 procent omhoog

Voor het vijfde jaar op rij is de gemid-
delde woningwaarde toegenomen. De
zogenoemde WOZ-waarde (Waarde-
ring Onroerende Zaken) van een Ne-
derlandse woning ligt nu op 270.000
euro, bijna 9 procent meer dan een
jaar eerder. Niet eerder lag het gemid-
delde zo hoog, meldt het CBS.

In de provincie Utrecht is de stijging het
grootst in Zeist: 12 procent. Dit vertaalt
zich in een gemiddelde woningwaarde-
ring van 373.000 euro. Na Zeist volgen
Utrecht (11,2 procent), Baarn (10 pro-
cent) en Eemnes (9,9 procent).

In Nieuwegein stijgt de WOZ-waarde ten
op zichtte van 2019 met 7,2 procent.

Landelijk kent Weesp de sterkste stijging
met bijna 22 procent.



Sportief dagboek

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 Nieuws-
blad. Ieder weekend vindt u hem
langs de sportvelden in Nieuwegein,
nu voor De Digitale Stad Nieuwegein.

Hans van Echtelt: ‘Geinoord heeft de
eerste zege van het prille seizoen te
pakken. De bekerwedstrijd tegen Bloe-
mendaal leverde een nipte 2-1-zege op
via treffers van Eser Ozkilit en Sem van
Zwieten. Opmerkelijk omdat beide
doelpuntenmakers invallers waren. De
eerste mocht in de basis beginnen om-
dat bij de warming-up bleek dat Timo
Meerding niet fit genoeg was om te spe-
len terwijl Sem van Zwieten een kwartier
voor tijd de plaats van Barry Zwezerijnen
mocht innemen. En dat dus met succes.’

‘Ook in deze tweede bekerwedstrijd liep
Geinoord tegen een rode kaart op om-

Sem van Zwieten, hier scorend tegen
Victoria, was afgelopen zaterdag als
invaller matchwinnaar tegen
Bloemendaal

dat aanvoerder Michiel van der Valk in
blessuretijd tegen zijn tweede gele kaart
opliep. Vorige week overkwam Mark de
Koning hetzelfde in de uitwedstrijd tegen
FC De Bilt. Laatstgenoemde club won
de tweede wedstrijd tegen Pancratius
met ruime cijfers (3-5) zodat Geinoord
komende zaterdag plaatsing in de vol-
gende bekerronde in eigen hand heeft.’

‘Soep op zondag’
in Fokkesteeg

Zondag 13 september is er weer
‘Soep op zondag’ in de wijk Fokke-
steeg. Dus van 12.00 tot 13.30 uur
kunnen de wijkbewoners weer lekker
soep eten met een stokbroodje erbij.
En kom vooral ook voor de gezellig-
heid en om nieuwe en bekende men-
sen te ontmoeten.

In verband met Corona kunnen maxi-
maal 30 personen meedoen. Tijdens de
middag worden ook de regels, opgesteld
door het RIVM streng gehanteerd. Dus
1,5 meter afstand, schud geen handen,
hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog en heb je koorts of ben je ver-
kouden, kom niet!

De soep staat klaar bij LaCaza aan de
Hoornseschans 101 en meedoen is
gratis. Als u wilt meedoen, dient u zich
wel van tevoren op te geven door een
e-mailtje te sturen naar
soepopzondag@gmail.com met je naam
en telefoonnummer.

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

September 2015
In het kanaal langs de Herenstraat
in Jutphaas vond de jaarlijkse
Drakenboot race plaats. De D66ers
zagen er voor de start nog fris,
fruitig en hoopvol uit...
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mailto:soepopzondag@gmail.com
https://www.slagerijwimkastelein.nl


Nederlandse Loterij
NK Weg Para-cycling
op de Nederlandse Berg
bij Nieuwegein

Wielerplatform Utrecht organiseert op
zaterdag 19 september samen met
WV Het Stadion het Nederlandse
Loterij NK Weg Para-cycling op het
wielerparcours De Nedereindse Berg
bij Nieuwegein.

Het NK Para-cycling stond dit jaar in juni
op de wedstrijdkalender als onderdeel
van wielerfestival De Ronde van Utrecht.
Vanwege de maatregelen rondom het
Coronavirus heeft de organisatie dit
evenement helaas moeten afgelasten.
Inmiddels mogen er weer wielerwedstrij-
den georganiseerd worden en kan het
NK Para-cycling alsnog plaatsvinden.
En zo komt er in september alsnog een
NK Para-cycling. WV Het Stadion heeft
veel ervaring met het organiseren van
wedstrijden en heeft als enige in de re-
gio een aparte handbike afdeling. In
2015 organiseerde de Utrechtse wiel-
ervereniging al eens eerder een NK voor
het aangepast wielrennen.

Veel deelnemers zijn bekend met het
parcours van de Nedereindse Berg. Elk
jaar wordt er de Handbike Marathon, on-
derdeel van de Nederlandse Handbike
Competitie, verreden. Mitch Valize,
handbiker: 'Een best technisch parcours
met een klein heuveltje erin. Dat ligt mij
wel. Een mooi parcours voor een mooie
wedstrijd.'

Vanwege de bijzon-
dere periode dit jaar
zijn veel er wedstrij-
den voor het para-
cycling, waaronder
de Handbike
Marathon, afgelast.
Daarom wordt er een
uitzondering gemaakt
voor het deelnemers-
veld. Niet alleen
licentiehouders (spor-
ters die meedoen
voor de titel), maar
ook basisleden mo-
gen starten. De deel-
nemers zonder licen-
tie strijden niet mee
om de titel. Zij wor-
den apart geklas-
seerd en gehuldigd.

Open Monumentendag

Zaterdag 12 en zondag 13 september
zijn bezoekers weer welkom bij de
Open Monumentendagen. Dit jaar in
aangepaste vorm, met monumenten
die fysiek of digitaal hun deuren ope-
nen. De provincie Utrecht adviseert
iedereen niet zomaar op pad te gaan,
maar goed te checken wat er dicht bij
huis te bezoeken is en vooraf te re-
serveren waar mogelijk.

In Jutphaas en Rijnhuizen kun je zelf op
pad in de buitenlucht, met de luister-

route vol verhalen die via izi.travel online
en via een app beschikbaar is. En wil je
toch graag de route en de verhalen op
papier mee? Op zaterdag 12 september
kun je gratis een boekje ophalen bij de
oude fortbrug, direct naast restaurant
Céline. Dat kan tussen 11.00 en 13.00
uur en 14.00 en 16.00 uur.

Verhalenroute via app
Ontdek wie de helden van Rijnhuizen en
Jutphaas waren, welke roerige geschie-
denis kasteel Rijnhuizen kent en wat er
allemaal in Fort Jutphaas gebeurd is!

Met je smartphone in de hand kun je
naar 26 verhalen luisteren over de
geschiedenis van Jutphaas en Rijn-
huizen. Wanneer je langs een punt uit
een van de verhalen wandelt of fietst,
speelt de app automatisch het juiste ver-
haal af. Zo kun je op je eigen tempo en
met inachtneming van de Coronaregels
tóch de parels van Rijnhuizen en Jut-
phaas ontdekken!

Compleet programma
Er is nog veel meer te zien en te bele-
ven. Het programma per stad of regio is
te vinden op de website van Open Mo-
numentendag.

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 bijzonder scoutingseizoen is begonnen: de scouting is al 75 jaar in Nieuwegein! Dat houdt dus
in, dat de scouting eerder in Nieuwegein was, dan de stad zelf bestaat. Dat is met recht een bijzonder
jubileum! Op naar de 100! Scouting saai? Absoluut niet!'
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https://www.nedereindseberg.nl
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-4-de-roerige-geschiedenis-van-kasteel-rijnhuizen
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-4-de-roerige-geschiedenis-van-kasteel-rijnhuizen
https://www.openmonumentendag.nl
https://www.openmonumentendag.nl
http://www.keep-in-mind.nl)
https://www.pen.nl/artikel/de-kruipende-man-alias-jopie-de-rode-reus
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Gratis toegang
Museum Warsenhoeck

Tijdens de Open Monumentendag,
morgen, 12 september, openen tradi-
tioneel veel musea, molens en monu-
menten met tal van activiteiten hun
deuren voor het publiek. Vanwege
corona is het dit jaar anders en zijn er
geen lezingen en rondleidingen. Wel
opent Museum Warsenhoeck gratis
haar deuren, en wel van 12:15 tot
16:30 uur. Vanzelfsprekend worden
de voorschriften van het RIVM en de
spelregels die in het Natuurkwartier
gelden in acht genomen.

Museum Warsenhoeck is gevestigd in
een karakteristieke boerderij waar in de
12e en 13e eeuw een dam in de Door-
slag lag. Hier vond goederenoverslag
plaats en werd tol geheven. Rondom
deze overslagplaats vestigden zich am-
bachtslieden en neringdoenden en ont-
stond het stadje Geyn. In het museum
worden verschillende facetten van de
geschiedenis van dit stadje, alsmede de
dorpen Jutphaas en Vreeswijk, belicht.
De boerderij is een rijksmonument.

Museum Warsenhoeck bevindt zich in
het Natuurkwartier nabij kinderboerderij
IJsselstee aan de Geinoord 11. De
openingstijden zijn op zaterdag- en
zondagmiddag van 14:15 tot 16:30 uur.

KiKa Saté Sunday
brengt 1.500 euro op
voor KiKa

Zondag 6 september was de laatste
KiKa Saté Sunday in samenwerking
met restaurant ‘The Good Food’ in
Vreeswijk. De totale opbrengst voor
Kika is maar liefst 1.500 euro gewor-
den.

Team ‘Tonie, Tiny en Eric voor KiKa’
zetten zich al sinds 2012 in voor KiKa.
Met het lopen van marathons over de
hele wereld en het organiseren van
leuke activiteiten hebben zij al vele tien-
duizenden euro’s voor KiKa opgehaald.
Geld dat wordt gebruikt om kinderen met
kanker meer kans op genezing te bie-
den. Deze keer dus een heuse BBQ
Saté Sunday.

Tony, Tiny, Jan The en Eric met de
opbrengst voor KiKa

De Kika runners bedanken Jan The en
zijn crew van The Good Food, de gasten
en de vele belangstellenden die KiKa
een warm hart toedragen. ‘Het is ont-
zettend mooi dat dit ook kan in deze
roerige Corona periode! Een prachtig
gebaar uit Vreeswijk!’ zo laten Tonie,
Tiny en Eric onze redactie weten.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Van spinazie weten we meestal wel dat die gekweekt wordt op
akkers. Zodra de plantjes ± 25 cm hoog zijn worden ze geoogst
en gaan naar de Super. De spinazieboom (boomspinazie)is
echter een "wilde" plant die kan opschieten tot meer dan 2 m.
De blaadjes moeten geplukt worden om als groente te dienen.

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: 'In mijn puberteit was er
sprake van een baby boom in
Nederland. Die boom zou tot
overbevolking leiden en dat vond
ik even onbegrijpelijk als het feit,
dat er zulke bomen zouden be-
staan. Inmiddels zijn we bijna ze-
ventig jaar verder en nou weer
zoiets: de spinazieboom (boom-
spinazie). Die boom bestaat
echt. Ze kunnen meer dan 2 me-
ter hoog worden en de blaadjes
zijn eetbaar als groente, net als
de gewoonlijk laag bij de grond
gekweekte spinazie van de su-
per. Te vinden in verwilderde
plantsoenen en ooit gemaaide
bermen van Nieuwegein.'

https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl


Wandklok maken
bij KunstGein Podium

Op dinsdag 29 september kun je een
wandklok komen maken tijdens een
workshop bij het KunstGein Podium
in het Atrium van het Stadhuis. Het
begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00
uur. Wil je nooit meer te laat zijn? dat
kan. En je maakt de klok zo mooi dat
je je ogen er niet vanaf kunt houden.

Tijdens de workshop laten Hennie van
Ling en Monique Willemse stap voor
stap zien hoe je op een eenvoudige ma-
nier een wandklok kunt maken. Voor de
wijzerplaat wordt gebruikt gemaakt van
een schildersdoek (30 x 30 cm) en deze
ga je beschilderen met acrylverf. Na het
drogen van het doek zal het uurwerk
worden geplaatst.

De workshop is geschikt voor beginners
en andere liefhebbers. Het benodigde
materiaal is aanwezig. Advies: ‘Trek
kleding aan die tegen een spatje verf
kan!’ Er is plaats voor max. 6 personen,
dus wees er snel bij en schrijf je in voor
deze workshop. Inschrijving tot 15 sep-
tember via het e-mailadres
inschrijvingenkunstgein@gmail.com
o.v.v. Wandklok. Na bevestiging inschrij-
ving betaling p.p. € 20,- incl. koffie/thee.
Stadspas is geldig.

Meeleefgezinnen gezocht

Het brein van een kind is de eerste
1000 dagen sterk in ontwikkeling. Het
kind heeft in die tijd veel behoefte aan
een voorspelbare leefomgeving met
positieve aandacht, structuur en rust.
Door de kwetsbaarheid van de ouders
en het oplopen van stress merken
ouders dat zij niet altijd in staat zijn
gehoor te kunnen geven aan die be-
hoeften. De Stichting MeeleefGezin
houdt daarom op dinsdag 22 septem-
ber een informatiebijeenkomst in
Nieuwegein om kwetsbare jonge
kinderen een kansrijke toekomst te
geven.

MeeleefGezin richt zich bij de start op
kinderen van -9 maanden tot en met 4
jaar van ouders met psychische proble-
men. MeeleefGezin biedt deze gezinnen
een vrijwillig meeleefgezin aan, dat het

kind opvangt op een vaste dag in de
week en een weekend in de maand. Het
kind doet positieve ervaringen op in de-
ze vertrouwde en stabiele tweede omge-
ving. Dit stimuleert de gezonde ontwik-
keling van het kind.

Een lokale professional begeleidt de
koppeling van beide gezinnen. Zij is be-
trokken bij de screening, de training van
het meeleefgezin en de kennismaking.
Op basis van de wensen van beide
gezinnen, zoekt zij de best mogelijke
koppeling. Hierbij houdt zij ook rekening
met de reisafstand tussen de gezinnen.

De insteek van MeeleefGezin is dat er
langdurig contact blijft tussen het kind
en het meeleefgezin. Twee jaar lang zijn
er contactmomenten met de lokale pro-
fessional. In die periode kunnen de ou-
ders en meeleefgezinnen bij vragen of
problemen altijd contact opnemen met
de professional. En na die twee jaar
gaan de gezinnen samen verder!

Meer weten?
Op de informatiebijeenkomst voor
meeleefgezinnen vertellen de mede-
werkers van de Stichting MeeleefGezin
je graag meer! De informatieavond
MeeleefGezin is op 22 september 2020,
van 19.30 tot 21.00 uur in Buurtplein de
Doorslag aan de Parelduiker 13.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK

Naast het nieuws vind je
op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel infor-
matie over het heden en
het verleden van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk.
Deze week de sluis in de
Hollandsche IJssel bij de
Doorslag. De ansichtkaart
komt uit 1905.

Het belang van de prent-
briefkaart voor de histori-
sche wetenschap is lange
tijd door de archiefbeheren-
de instanties onderschat.
Toch zijn het juist de prent-
briefkaarten, die ons een
aardig beeld geven van de
veranderingen in onze sa-
menleving.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1905. Gezicht op de sluis in de Hollandsche IJssel bij de Doorslag te Jutphaas uit het
noordoosten; met rechts de IJsselsteinseweg en op de achtergrond de oliemolen.
De uitgever van de kaart was Nauta en Zn. uit Velsen. De drukker was hij ook en gedrukt in zwart/wit.

mailto:inschrijvingenkunstgein@gmail.com
https://meeleefgezin.nl
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Een
arbeidsongeschiktheids-
verzekering
brengt talloze voordelen
met zich mee

Een zelfstandig ondernemer die door
ziekte of ongeval arbeidsongeschikt
is, zal geen uitkering van de overheid
ontvangen. Om je inkomensverlies
niet zelf te moeten opvangen, is het
daarom belangrijk een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering zzp af te slui-
ten. Bij ziekte of ongeval zal je zo
maandelijks een uitkering ontvangen
en zal je dus niet voor een eigen
financieel vangnet moeten zorgen.
Buiten deze geruststellende uitkering
zijn er verder nog veel meer voorde-
len aan een arbeidsongeschiktheids-
verzekering verbonden.

Jij bepaalt je premie
Ten eerste heb je zelf een grote invloed
op hoogte van de premie die je betaalt.
Bij het afsluiten van een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, gaat er eerst
een zogenaamde eigen-risicoperiode in.
Tijdens deze periode zal de verzekeraar
geen premie uitkeren in geval van ar-
beidsongeschiktheid en moet je dus zelf
een financiële buffer achter de hand
hebben. De termijn van deze eigen-
risicoperiode bepaal je zelf. Hoe langer
je zelf het risico draagt, hoe lager de te
betalen premie zal zijn. Je bepaalt ook
zelf welk deel van je inkomen je wilt
verzekeren. Verzeker je bijvoorbeeld
80% van je inkomen, dan zal de premie
heel wat hoger zijn dan bij het verze-
keren van slechts 50%.

Fiscaal voordeel
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering
is fiscaal aftrekbaar. Het gaat hier name-
lijk om een persoonlijke verzekering en
is dus aftrekbaar in box 1, bij inkomen
uit werk en woning. De enige voor-
waarde is dat het bedrag wordt uitge-
keerd aan dezelfde persoon die de pre-
mie betaalt. Voldoe je aan deze eis, dan
is de premie netto lager.

Ook gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid is verzekerd
Een ander voordeel van de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering, is dat je
ook een inkomen ontvangt als je gedeel-
telijk arbeidsongeschikt bent. Ben je
volledig afgekeurd dan zul je het volle-
dige bedrag waarvoor je verzekerd bent
ontvangen. Ben je 60% arbeidsonge-
schikt dan krijg je het overeenkomstige
deel van je inkomen uitgekeerd.

Niet alleen financiële voordelen
Een AOV biedt niet alleen een uitkering
aan wanneer je arbeidsongeschikt raakt,
er wordt ook vaak preventieve hulp aan-
geboden. Zowel voor je verzekeraar als
voor jezelf is het immers belangrijk te
voorkomen dat je arbeidsongeschikt
raakt. De preventieve diensten omvatten
vaak een beroepsspecifieke gezond-
heidstest, stresspreventie en personal
coaching. Als ondernemer kun je gratis
advies krijgen. Zo'n advies kan leiden tot
kleine aanpassingen in je levensstijl.

Tenslotte helpen de meeste verzeke-
raars je bij je herstel en je re-integratie in
je werk. Je wil als ondernemer immers
zo snel mogelijk weer aan de slag.
Samen met verschillende arbeids- en
bedrijfsdeskundigen wordt nagegaan of
er eventueel aanpassingen nodig zijn
zodat je je werk weer vlot op kunt
pakken.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering
brengt heel wat voordelen met zich mee.
Elke arbeidsongeschiktheidsverzekering
is echter anders. Je kunt immers ver-
schillende extra dekkingen toevoegen.
Je eigen financiële situatie bepaalt de
voorwaarden van de verzekering voor
een groot deel. Vergelijk daarom ver-
schillende verzekeraars en hun voor-
waarden, zodat je die arbeidsonge-
schiktheidsverzekering samenstelt die
bij jouw persoonlijke situatie past! Via de
onafhankelijke website van het AOV-
centrum kun je tot een voor jou juiste
keuze komen.

Gehele gemeenteraad
en college weer bij elkaar
tijdens de vergadering

De gemeenteraad van Nieuwegein
komt weer in zijn geheel fysiek bijeen.
Vanwege het Coronavirus was er
slechts plek voor enkele raadsleden
in de raadszaal. Maar door te verhui-
zen naar een ruimte op de begane
grond in ruimte 008, kunnen alle
raadsleden inclusief het college weer
met elkaar in debat en toch de ander-
halve-meter afstand houden. Dit bete-
kent ook dat stemmingen weer gelijk
aansluitend aan de bespreking
plaatsvinden, zoals we eerder ge-
wend waren. Publiek kan via live-
stream de vergadering thuis volgen.

De Avonden van de Raad voor de zo-
mer waren digitaal, de laatste twee
raadsvergaderingen fysiek. Het door-
zetten van fysieke vergaderingen binnen
strakke kaders is wat het presidium nu
voor zich ziet voor de rest van het jaar.

Dit betekent concreet dat de ‘Avonden
van de Raad’ weer fysiek worden ge-
voerd. De zalen die worden gebruikt zijn
de Raadzaal en een zaal op de begane
vloer in het Atrium (008). Naast de
Raadzaal, die eerder al Coronaproof is
gemaakt, wordt ook deze zaal geschikt
gemaakt. In beide ruimtes kunnen bij
alle bijeenkomsten twee vertegen-
woordigers per fractie aanschuiven.

Meesprekers en insprekers
Meesprekers en insprekers kunnen weer
toegelaten worden, ander publiek helaas
nog niet. Voor al het andere publiek blijft
er een kwalitatieve livestream beschik-
baar om mee te kijken.

https://www.pen.nl/artikel/buren-van-rijnenburg-en-reijerscop
https://aovcentrum.nl/aov-vergelijken/
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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‘Eigen Kamer’
van Theo Schepens

In de prachtige omgeving van Buurt-
park Galecopperzoom, tegen de A12
aan, staat het meer dan manshoge
bronzen beeld, gemaakt door Theo
Schepens, genaamd ‘Eigen Kamer.’
Een gestileerde figuur met één been
naar voren, armen langs zijn lichaam.
Talloze kleine mensfiguren rusten op
zijn lichaam alsof ze er aan vastge-
plakt zijn. Ook heeft het grote figuur
een aantal zittende mannetjes op zijn
hoofd. Het beeld heeft daardoor een
sprookjesachtige uitstraling. Dit
beeld past goed in het oeuvre van
Theo Schepens, waarin met grote
regelmaat fantasierijke mensfiguren
voor komen.

Theo Cosmas Damianus Johannus
(Theo) Schepens, geboren in 1961 in
Best, is een Nederlandse beeldhouwer,
tekenaar en fotograaf. Schepens volgde
van 1982 tot 1983 een opleiding aan de
Koninklijke Academie voor Kunst en
Vormgeving in ‘s-Hertogenbosch en van
1986 tot 1989 aan de Academie voor
Kunst en Industrie in Enschede.
Van 1989 tot 1991 studeerde hij bij on-
der anderen Thom Puckey beeldhouw-
kunst aan de Rijksakademie van beel-
dende kunsten in Amsterdam. Hij volgde
nog aanvullende opleidingen aan de
Glassell School of Art in Houston, Texas
(1990) en de Delfina Studio in Londen
(1993). Van het Amsterdamse Fonds
voor Beeldende Kunst kreeg hij tussen
1990 en 1996 start-, werk- en basis-
beurzen.

Theo Schepens
De kunstenaar woont en werkt in
Amsterdam en Wierum. Hij was van
1999 tot 2000 gastdocent aan de Riet-
veldacademie in Amsterdam. In 2010
leverde hij een bijdrage aan het Neder-
landse paviljoen tijdens Wereldtentoon-
stelling Expo 2010 in Shanghai met het
beeld Yellow Lady (2009).[2] Schepens
creëert zijn, naar een schets gemaakte,
sculpturen van uiteenlopende materialen
als brons, staal, aluminium, koper en
kunststoffen. In zijn cartooneske werken
speelt actie en choreografie een belan-
grijke rol.

Camiel van Winkel (kunst- en filmrecen-
cent) over de beelden van Theo Schep-
ens: ‘De beelden vormen een zwevende
en tastende bevestiging van de wil van
het subject om het landschap op zijn
schouders te nemen. Daarbij vindt een
kruising plaats tussen een horizontale
en een verticale kracht, die zich op het
meest elementaire niveau uiten als de
wil om te gaan liggen en de wil om te
gaan staan. (In liggende positie is het
contact met de aarde maximaal, in
staande positie het contact met de
lucht.) Deze schijnbaar onverzoenbare
verlangens worden in een productieve
dubbelgreep genomen. Verwikkeld in
deze complicatie dramatiseren de fig-
uren het individuele wilsbesluit. Dit sug-
gereert dat de uitspraak 'DAT WIL IK
OOK', uitgesproken in de buurt van
Schepens’ beelden, meer dan een bij-
komstigheid moet zijn.’

‘Fijne maniertjes spelen geen rol in Theo
Schepens’ werk. De figuren, afgegoten
in brons, staal of aluminium, voldoen
nauwelijks aan het signalement van
beeldhouwkundige afwerking en finesse
in de details. Het zijn eerder modellen
om een gedachte vast te houden: ab-
straheringen van een zakdoek waar een
knoop in is gelegd. Net als die zakdoek
zijn ook Schepens’ beelden 'dom'. Ze
zijn dom in de zin dat ze geen weten-
schap uitdrukken. Ze leggen ideale com-
plicaties vast.’

Theo Schepens heeft ook een website.
Het beeld ‘Eigen kamer’ dat staat in
Nieuwegein, verwijst naar de verschei-
denheid van gevoelens die een mens
heeft. Nieuwegein heeft nog veel meer
Openbare Kunstwerken. Onze redactie
zal de komende tijd deze kunstwerken
hier in beeld brengen.

https://www.pen.nl/artikel/category/kunst-en-cultuur/openbare-kunstwerken
https://www.pen.nl/artikel/eigen-kamer-van-theo-schepens


'U leest continue in de media dat er een
enorm woningtekort in Nederland is. En
waarschijnlijk hoort u deze verhalen ook
in uw familie en/of vriendenkring. In de
plaats Nieuwegein is dit helaas niet an-
ders. Er is een groot aantal woningzoe-
kers en het aanbod is beperkt. Dat
Nieuwegein in trek is, snap ik. Het is een
leuke plaats om in te wonen, heeft een
hoog voorzieningenniveau, ligt centraal
en is van alle kanten goed bereikbaar.
Maar wat laten de cijfers zien? Waar is
men naar op zoek? Ik vertel u graag
meer over de woningvraag in
Nieuwegein.'

Hoeveel mensen zijn
op zoek naar een
woning in Nieuwegein?
'Als wij kijken naar de
maanden mei, juni, juli
en augustus 2020 zien
wij dat er ruim 9.000
zoekers op Funda.nl
serieus op zoek zijn naar
een koopwoning. Funda
onderscheidt hierin ‘de
serieuze zoeker’ en de
zogenaamde ‘funzoeker
´(mensen die het gewoon
leuk vinden om huizen te
bekijken). Het aantal van
9.000 zoekers betreft de
categorie van de serieu-
ze zoekers.'

'Deze 9.000 serieuze
zoekers hebben over het
algemeen een keus uit
ongeveer 300 woningen.
Dit betekent dat er
slechts voor 3,3% van de
zoekers aanbod is voor
een woning. Wij kunnen
dus zeggen dat er in
Nieuwegein veel vraag is
en weinig aanbod.'

'Verreweg de meeste
zoekers willen graag een
woonhuis. De afgelopen
4 maanden waren ruim
6.600 mensen hiernaar
op zoek en voor de ap-
partementen waren to-
taal 2.400 zoekers actief.

Batau het populairst in Nieuwegein
'De meest populaire wijk in Nieuwegein
is Batau, zowel Zuid als Noord. Bijna
4.000 huizenzoekers zoeken hier naar
een woning. Ruim 2.200 voor Batau
Zuid en bijna 1.800 voor Batau Noord.
De wijk Batau is al jaren een favoriete

en populaire woonwijk in Nieuwegein.
De wijk is in de jaren ’70 en ’80 opgezet,
heeft veel diversiteit in woningtypen en
is een erg groene woonwijk. Verder ligt
het prijsniveau van de woningen in de
wijk over het algemeen iets hoger dan
het gemiddelde in Nieuwegein.

Het aanbod voor de 4.000 zoekers is
zeer beperkt; er stonden ongeveer 40
huizen te koop, wat betekent dat voor
maar 1% van de zoekers in Batau aan-
bod is. Na Batau Zuid en Noord zien wij
dat de wijken Doorslag, Galecop en
Jutphaas favoriet zijn bij de zoekers.'

Veel zoekers
tot 400.000 euro
'Ruim 65% van de zoe-
kers zoekt een woning
tot 400.000 euro. Vooral
tussen de prijsklasse
van 250.000 euro en
350.000 euro is de
vraag erg groot. Een
ander opvallend punt is
dat het overgrote deel
van de zoekers op zoek
is naar 4 kamers of
meer.'

'Als we dit uitsplitsen in
appartementen en wo-
ningen dan kan ik het
volgende concluderen:
Voor woonhuizen is de
wens over het alge-
meen dat de woningen
5 kamers bevatten en
een gebruiksoppervlak-
te van 100-125m2
hebben. En bij apparte-
menten zijn 4 kamers
en een woonoppervlak-
te van 75-100m2 erg in
trek.'

'Ik heb getracht u inzicht
te geven van de vraag
naar woningen in
Nieuwegein. Ik heb een
algemeen en gemiddeld
beeld voor u geschetst
en heb gebruik gemaakt
van onze eigen gege-
vens, de NVM cijfers en

die van Funda. Bent u benieuwd naar de
vraag van woningzoekers en wat dit
specifiek betekent voor uw woning? U
kunt mij natuurlijk altijd hierover bellen of
mij een mail sturen.'

Hartelijke groet,
Rob Moen
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De vraag op
de Nieuwegeinse
woningmarkt

Eigenaren Rob Moen en
Dennis Wentink van

makelaarskantoor Moen
Garantiemakelaars verzorgen
maandelijks een column voor
De Digitale Stad Nieuwegein.
Zij vertellen u alles over de

huizenmarkt in Nieuwegein en/of
wonen in Nieuwegein, en wat zij
dagelijks meemaken en zien.

Hun kantoor is gevestigd aan de
Boogstede 1 (Cityplaza),

030-6076060,
www.moenmakelaars.nl

https://www.pen.nl/artikel/voetgangersbrug-fort-juphaas-officieel-geopend
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De wijkkrant
voor Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard is af

'U zult het ook gemerkt hebben, deze
zomer was toch heel bijzonder. Als je
wat wilde ondernemen kwam dat di-
rect onder een vergrootglas te lig-
gen,’ aldus Cobie Smith, voorzitter
Wijkplatform HZL in het Wijknieuws
voor Hoogzandveld, Zandveld & Lek-
boulevard deze maand.

Coby: ‘Waar de een meer risico durfde
te nemen dan de ander. Waar mensen
ook meer thuisbleven en tijdens de hitte-
golfdagen verkoeling zochten in de Lek,
een badje in de tuin of een teiltje op het
balkon. Corona en de hitte maakte het
er allemaal niet makkelijker op voor
mensen die om allerlei redenen beperk-
ter zijn in hun doen en laten, als je hoort
bij de risicogroep of klein behuisd bent.’

'De extreme warmte heeft inmiddels
plaats gemaakt voor koeler weer, maar
het virus waart helaas nog steeds rond.
Dus nog steeds moeten we bij alles wat
we doen en waarbij we anderen ont-
moeten, denken aan onze veiligheid en
aan die van anderen.'

‘Inmiddels ben ik alweer een jaar voor-
zitter van het Wijkplatform HZL. Na een
geweldige start (het Wijkfeest in ’t Veer-
huis in september 2019, weet u nog?)
en het werken aan ideeën voor de wijk
om samen met de andere leden vorm te
gaan geven, kwam corona in onze le-
vens. Maar terugkijkend waren wij niet
voor één gat te vangen, we hebben con-
tact gehouden onderling en ook met de

samenwerkende partners ideeën uit-
gewisseld. Onze vergaderingen zijn in
besloten vorm doorgegaan toen het
weer ‘mocht’.'

Kees de Bruin, de wijkcoördinator voor
Hoogzandveld, Zandveld & Lekboule-
vard, vergezelt de voorziitter sinds het
voorjaar bijna wekelijks op zijn wandel-
wijkronde. Op deze manier heeft Cobie
de wijken nog beter leren kennen,
ideeën opgedaan en kennisgemaakt
met vele bewoners.

En hoe nu verder?
'Helaas, weer een wijkfeest organiseren
zit er voorlopig niet in. Maar wie weet

komt er nog een ander idee voorbij dat
wel uitvoerbaar is binnen de regels en er
toch een gezellig samenzijn kan zijn van
buurtbewoners. Heeft u een idee? Laat
het ons weten. Ook als u iets wilt op-
merken over dit oktobernummer, stuur
ons een mailtje!'

Klik hier voor het wijknieuws dat bin-
nenkort bij de bewoners op de mat valt.

Verlenging Actieplan Geluid

Het college van gemeente Nieuwegein heeft op 21 no- vember 2019
besloten om het huidige Actieplan Geluid (2013-2017) te verlengen tot de
inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting in 2022). Het
Actieplan wordt opnieuw ter inzage gelegd, zodat eenieder zienswijzen kan
indienen.

U kunt het Actieplan Geluid en de bijlagen vinden op deze website. Tevens ligt
een papieren versie van de stukken ter inzage in het Stadshuis, de centrale hal
op de 3e verdieping. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur
tot 18.00 uur.

Heeft u vragen over het plan, maak dan een afspraak via de website van de
gemeente Nieuwegein of bel naar 14 030. Een ieder kan van donderdag 10
september tot en met donderdag 22 oktober 2020 schriftelijk dan wel mondeling
zijn of haar zienswijze omtrent het Actieplan Geluid 2018-2022 kenbaar maken
bij het college. Het college zal een besluit nemen op de ingebrachte zienswi-
jzen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van B&W Gemeente
Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van ‘Zienswijze
Actieplan Geluid’ t.a.v. P. van der Wal, afdeling Ruimtelijke Domein. Uw mon-
delinge zienswijze kunt u doorgeven aan de behandelend ambtenaar, P. van
der Wal, via telefoon- nummer 030 – 607 1364.

Het Actieplan Geluid bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maa-
tregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg. Na verwerking van de ingedi-
ende zienswijzen staat het vastgestelde Actieplan Geluid dan ook niet open
voor bezwaar of beroep.

https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzloktober2020.pdf
https://www.pen.nl/artikel/video-wipwatermolen-krijgt-binnenkort-zijn-functie-terug
https://www.pen.nl/artikel/video-wipwatermolen-krijgt-binnenkort-zijn-functie-terug
https://www.albeka.nl
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Eten uit de berm
Wildplukwandelingen
in de provincie Utrecht

Tegenwoordig willen velen het liefst
zo natuurlijk mogelijk eten. Geen
E-nummers, onbespoten en het liefst
alleen natuurlijke ingrediënten. Het is
dan ook niet zo gek dat het aanleg-
gen van een eigen moestuin ontzet-
tend populair is. Maar mensen krijgen
ook steeds meer interesse in wilde
eetbare planten en kruiden. Want wat
is er nou natuurlijker dan eten recht-
streeks uit de natuur?

Toch is het niet slim om zelf maar ge-
woon willekeurig planten uit de berm of
het bos op te gaan peuzelen. Wil je
meer weten over wildplukken en eten in
de natuur? Gooi je reistas dan in de au-
to en ga eens mee met een wildpluk-
wandeling of volg een natuurlijke work-
shop.

Wildplukken bij kasteel Groeneveld
Schrijfster en ervaren wildplukster Elsje
Bruijnestein struint al meer dan 20 jaar
door de natuur op zoek naar de meest
bijzondere smaken. Haar boek ‘Liever
Lokaal’ kreeg in 2015 de titel Gouden
Kookboek dus deze ‘wilde dame’ weet
wel waar ze het over heeft. Wanneer je
met haar meegaat op haar maandelijkse
wildplukwandelingen in Baarn mag je
proeven van haar home made duizend-
knoopcider, douglastonic en frambozen-
limonade en laat ze zien welke planten
eetbaar zijn, deelt ze gezonde recepten
en leer je wat mensen in vroegere tijden
met deze natuurlijke ingrediënten de-
den. Neem je weekendtas dames mee
en knoop er meteen een fijne overnach-
ting bij aan op de Heuvelrug.

Workshop bij de Natuurkok
Bij de Natuurkok kun je terecht voor
jaaropleidingen, workshops, excursies,
proeverijen en kookevenementen die
allemaal tot doel hebben om mensen
weer bewust te maken van onze band
met de natuur. Met een groepje of ge-
woon lekker zelf, kun je kiezen waar je
aan mee wilt doen. Je kunt het hele jaar
meedoen aan de jaaropleiding ‘Eten uit
de natuur’, maar je kunt ook kiezen voor
workshops, zoals de workshop ‘Eetbaar
Bos’of ‘Eetbare Paddenstoelen’. Tijdens
deze workshops wandel je al plukkend
en proevend door de natuur, en ook na
afloop valt er voldoende te smullen,
want met alle geplukte kruiden, planten
en paddenstoelen wordt een heerlijke
lunch gemaakt boven een gezellig
kampvuurtje. Na afloop is er geen reden
om je sporttas te pakken want uiteraard
is dit pure eten supergezond.

Een workshop bij Scent & Spice
Nele Odeur is niet alleen fervent wild-
plukster, maar ook een heus kruiden-
vrouwtje, sterker nog, zij heeft zich ge-
specialiseerd in de etnobotanie. Haar
kennis over planten en kruiden is dus
werkelijk zeer indrukwekkend te noe-
men. Kruiden vormen dan ook de bouw-
stenen van Scent & Spice. Tijdens haar
workshops maak je kennis met planten
en andere natuurlijke ingrediënten en
leer je ze op ambachtelijke wijze ver-
werken tot producten als gezichtscrème
of etherische oliën. Wil jij bijvoorbeeld
leren hoe je zelf je eigen deodorant kunt
maken van natuurlijke ingrediënten? Je
handen wassen met jouw eigen, heerlijk
geurende, natuurlijke zeep? Of genieten
van je eigengemaakte likeur? Je gaat al
je zintuigen inzetten om tot een heerlijk
resultaat te komen, want je mag lekker
zelf met je handen in de kruiden. Wil je
graag nog meer leren van deze wild-
plukkende wetenschapster? Bij haar
kruidenacademie kun je ook cursussen
volgen waar ze nog meer kennis met je
deelt.

Praten
over gezonde financiële
toekomst

Nieuwegein moet de komende jaren
scherpe keuzes maken om financieel
gezond te blijven. Als dat niet ge-
beurt, komt de gemeente over 20 jaar
jaarlijks 15 miljoen euro te kort.
Daarom zijn het college en de ge-
meenteraad vorige week voor het
eerst met elkaar in gesprek gegaan
over de veranderingen die de komen-
de jaren in de begroting van de ge-
meente moeten worden doorgevoerd.

Normaal gesproken kijkt het gemeen-
tebestuur met het maken van financiële
plannen niet verder dan vier jaar vooruit.
Maar omdat nu al duidelijk is dat de ge-
meente op de langere termijn tegen
flinke tekorten oploopt, wordt voor twin-
tig jaar naar voren gekeken. De ge-
meente kan op die manier op tijd de
juiste keuzes maken.

Dat deze keuzes voor de toekomst
nodig zijn, heeft alles te maken met de
ontstaansgeschiedenis van onze stad.
Nieuwegein is 50 jaar geleden in record-
tempo opgebouwd. Alle gebouwen, we-
gen, parken in de stad zijn daardoor on-
geveer even oud en moeten daardoor
tegelijkertijd opgeknapt of vervangen
worden. Financieel gezien kan dat niet
in één keer. College en raad bekijken
samen hoe dit probleem het beste kan
worden opgelost. Dat kan onder andere
door voor sommige investeringen meer
tijd te nemen en investeringen slim te
combineren. Van een verhoging van de
belastingen is op dit moment geen spra-
ke. Eerst kijken college en raad naar de
verschillende mogelijkheden om geld te
besparen.

Op 1 en 21 oktober praten college en
raad verder over het huishoudboekje
voor de toekomst. Op die avonden wor-
den er nog geen besluiten genomen.
Dat gebeurt naar verwachting wel tij-
dens de begrotingsbijeenkomst van de
gemeenteraad op 5 november. De raad
besluit dan ook over de begroting voor
de komende 4 jaar.

http://www.example.com
https://www.albeka.nl
https://www.albeka.nl
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Hoe werkt
een Windows Server?

Een Windows Server is een systeem
dat ontwikkeld is om onder meer da-
tabases te laten draaien. Een Win-
dows Server is toegankelijk en her-
kenbaar als je bekend bent met het
gebruik van Windows op je laptop.
Het is een softwarepakket dat al
meerdere generaties kent en onder
meer de mogelijkheid biedt om je te
laten werken met mobiele en cloud-
based toepassingen. Ontdek hieron-
der hoe het werkt en wat de moge-
lijkheden zijn.

Windows Server
voor uiteenlopende gebruikers
Windows VPS voorziet als serverbestu-
ringssysteem van Microsoft in hosting
voor uiteenlopende gebruikers. Zo is er
bijvoorbeeld Windows Home Server dat
in eerste instantie voor professionele
bedrijfssystemen is uitgebracht. In na-
volging voor de zakelijke toepassing is
er eveneens een Home Server voor
consumenten beschikbaar gekomen.
Dat biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid
om verschillende computers te koppelen
en gegevens uit te wisselen. Er zijn ook
pakketten voor kleine tot middelgrote
bedrijven met Windows Server Essen-
tials. Zo heb je de optie om onder meer
van de Microsoft Exchange-mailserver
gebruik te maken of om via Windows
Sharepoint samen te werken.

Eenvoudig gebruikmaken
van Microsoft-licenties
Een van de voordelen van een Windows
Server is dat je de gelegenheid hebt om
Microsoft-licenties, zoals Microsoft Es-
sentials, te gebruiken. Dat is een voor-
deel omdat je daarmee de zekerheid
hebt om over correcte licenties te be-
schikken ten aanzien van het gebruik
van Microsoftsoftware. Het besturings-
systeem is op een eenvoudige manier te
installeren op een VPS.

Uitvoeren van acties en features
Een Windows Server biedt meer moge-
lijkheden dan bijvoorbeeld Windows 10
op je laptop. Het is onder meer mogelijk
om van DHCP (Dynamic Host Configu-
ration Protocol) gebruik te maken. Dat
betekent dat alle apparaten die deel uit-
maken van het netwerk een IP-adres
toegewezen krijgen. Tevens is het mo-
gelijk om bestanden niet alleen te be-
waren, maar ook te delen. Het bestu-
ringssysteem van de server voorziet in

de optie om te bepalen wie toegang
heeft.

Verder voorziet een Windows Server
erin om printers op hetzelfde moment te
configureren. Daardoor is het mogelijk
om vanuit een centraal punt de printers
te beheren. De nieuwste versie beschikt
over uiteenlopende features, zoals een
Admin Center voor eenvoudig beheer.
Desktop Experience is een andere fea-
ture die qua design herkenbaar is als
het bureaublad van Windows 7. Een van
de nieuwe functies is System Insights
die voorziet in voorspellende analyse-
opties voor operationele kostenbeheer-
sing. De nieuwste versie werkt verder
met Windows Defender ATP voor een
optimale beveiliging.

Fietspad Taludweg weer open

Het fietspad langs de Taludweg rich-
ting Papendorp is sinds vorige week
weer open en toegankelijk voor fiet-
sers. Het fietspad richting Sympho-
nielaan blijft nog even dicht vanwege
werkzaamheden aan het warmtenet.
De verwachting is dat eind oktober/
begin november 2020 ook dit fietspad
weer open kan.

De afsluiting van de fietspaden was
nodig voor werkzaamheden van Eneco
aan het warmtenet. Tijdens de werk-
zaamheden is vertraging opgelopen on-
der meer doordat op de oude leidingiso-
latie asbesthoudend materiaal aanwezig
was. Dit moest op professionele wijze
worden verwijderd. Het laten verwijde-
ren van de asbesthoudende materialen
heeft geen gevaar opgeleverd voor de
volksgezondheid.

Nieuwegein krijgt € 1,8 miljoen
uit de woningbouwimpuls

Minister Ollongren van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de
eerste woningbouwprojecten bekend
gemaakt die een financiële bijdrage
krijgen vanuit de woningbouwimpuls.
Ruim 51.000 woningen, binnen 27
projecten, kunnen nu gebouwd wor-
den door een investering van 290 mil-
joen euro van het Rijk. Gemeenten en
provincies dragen 331 miljoen euro
bij om het financieel tekort op te los-
sen. De woningen kunnen nu ver-
sneld gebouwd worden, zijn betaal-
baarder of er komen er meer dan oor-
spronkelijk gepland. De bouw van het
merendeel van de projecten start al in
2021.

Nieuwegein krijgt € 1,8 miljoen uit de
woningbouwimpuls. Hierdoor kunnen de
1000 extra woningen worden gebouwd
in ‘Mooi Rijnhuizen.’ Hiemee komt het
aantal nieuw te bouwen woningen op
2500 in dit gebied.

Woningbouwimpuls
In 2019 heeft het kabinet 1 miljard euro
beschikbaar gesteld voor de woning-
bouwimpuls. De doelstelling van de im-
puls is om bij te dragen aan de bouw
van ten minste 65.000 woningen. De
woningbouwimpuls is daarmee een van
de middelen om de bouw van woningen
aan te jagen. Het tekort is immers groot
en tot 2030 bedraagt de bouwopgave
845.000 woningen. Het kabinet blijft
daarom investeren om die bouwopgave
ook voor elkaar te krijgen. De woningen
die een bijdrage krijgen uit de woning-
bouwimpuls moeten er sneller komen,
betaalbaarder zijn of er moeten meer
woningen gebouwd worden dan zonder
bijdrage het geval zou zijn geweest. De
eerste 290 miljoen euro is nu toegezegd
en levert dus al 51.000 woningen op. In
oktober kunnen gemeenten projecten in-
dienen voor de tweede ronde van de
woningbouwimpuls. Ook daarna zullen
de gemeenten nog verschillende kansen
krijgen om projecten in te dienen voor
een bijdrage uit de impuls.

Het gaat om projecten die zonder finan-
ciële impuls niet van start kunnen gaan
doordat er een publiek financieel tekort
is. Dat tekort komt door het grotere aan-
deel betaalbare woningen en door maat-
regelen die nodig zijn om de bouw van

(verder lezen op pagina 20)

https://filmscanning.nl
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ZorgSpectrum realiseert
nieuwe woonzorglocatie

Zorgorganisatie ZorgSpectrum rea-
liseert een nieuwe woonzorglocatie in
Nieuwegein en speelt daarmee in op
de toenemende vraag naar verpleeg-
huiszorg. Het voormalig kantoorge-
bouw aan de Kuifmees 50 wordt ge-
transformeerd tot een intramuraal
zorgcomplex. Het pand is aangekocht
door het Bouwinvest Healthcare
Fund.

In het complex worden 76 zorgeenhe-
den met bijbehorende voorzieningen ge-
realiseerd voor mensen met dementie.
Alle bewoners hebben de beschikking
over een privé woonruimte met eigen
sanitaire voorzieningen. Daarnaast kun-
nen bewoners op elke verdieping ge-
bruikmaken van een tweetal gemeen-
schappelijke woonkamers met een di-
recte toegang tot de buitenruimte.

Het complex ligt in de wijk Doorslag en
op loopafstand van het St. Antonius
ziekenhuis en diverse voorzieningen.

Wachtlijsten
Vastgoedcoördinator Johan Gubbens:
'In Nieuwegein is een toenemende
vraag naar verpleeghuiszorg voor men-
sen met dementie. Met de realisatie van
deze nieuwe woonzorglocatie komen we
tegemoet aan de oplopende wachtlijsten
in de intramurale zorg. Naar verwachting
openen we medio juni 2021 de deuren.'

De Kuifmees biedt een aangename en
stimulerende omgeving waar van alles
te beleven is en waar bewoners actief
betrokken worden bij (dagelijkse) bezig-
heden. Kwartiermaker Maria Wilson: 'De
nadruk ligt op het realiseren van een be-

Foto: v.l.n.r. Johan Gubbens, vast-
goedcoördinator bij ZorgSpectrum;
Monique Tetteroo, manager bij
Bouwinvest Healthcare Fund;
Vivian Broex, Raad van Bestuur bij
ZorgSpectrum en Arjen Maatje, pro-
jectontwikkelaar/eigenaar van Fortius
Real Estate Development

tekenisvol leven. We leren de mens
achter de bewoner kennen. Wat vindt
iemand belangrijk? Welke wensen, be-
hoeften en voorkeuren heeft hij/zij?
Samen met bewoners en hun naasten
zorgen wij voor een prettige daginvul-
ling.'

Duurzaam
De transformatie van kantoorgebouw
naar woonzorg past bij de duurzaam-
heidsambitie van het Heatlhcare Fund.
Het woonzorgcomplex wordt voorzien
van extra isolatie, dubbelglas en zon-
nepanelen. Warmte wordt opgewekt
door middel van een warmtepomp.

Deze aankoop past uitstekend binnen
de ambities van het Bouwinvest Health-
care Fund om verder uit te breiden in
het segment intramurale zorg. 'We zijn
blij dat we dit gebouw voor ZorgSpec-
trum in portefeuille kunnen nemen. Ge-
zien de groeiende vraag naar plaatsen
voor mensen met een zware zorgvraag
in Nieuwegein voorziet dit gebouw in de
grote behoefte aan passende huisvest-
ing', aldus Erwin Drenth, Director Dutch
Healthcare Investments.

(vervolg Nieuwegein krijgt 1,8 miljoen)

woningen mogelijk te maken. Het gaat
dan bijvoorbeeld om het saneren van
grond, het uitplaatsen van bedrijven, het
goed inrichten van de openbare ruimte
of het zorgen voor een goede ontsluiting
met het openbaar vervoer.

Betaalbaar en divers
Van de 51.000 woningen die gebouwd
gaan worden, valt 65% in de categorie
betaalbaar (32.579 woningen). Dit zijn
woningen bedoeld voor de sociale huur-
sector, middenhuur en betaalbare koop-
woningen. Veel projecten hebben daar-
naast speciale aandacht voor woningen
voor starters, senioren, studenten en
aandachtsgroepen. De projecten zijn
verdeeld over het land, waarbij 21 pro-
jecten zich bevinden in de woondealre-
gio’s met projecten in onder andere Den
Haag, Utrecht en Arnhem/Nijmegen. Dat
zijn de regio’s waar de minister al eerder
afspraken mee heeft gemaakt over de
uitbreiding van de woningbouw. Daar-
naast krijgen projecten in Alkmaar,
Breda, Deventer, Enschede, Harderwijk
en Hoorn een bijdrage uit de woning-
bouwimpuls. Ook het type projecten is
divers. Zo wordt in Rijswijk een verou-
derd winkelcentrum getransformeerd tot
woon-werklocatie met 1.400 woningen,
worden in het stationsgebied van
Nijmegen 670 huizen bijgebouwd en in
Eindhoven gaat het om een project met
700 tijdelijke woningen.

Afgewezen projecten kansrijk
Het toewijzen van projecten is een
zorgvuldig proces geweest met een ex-
terne toetsing door een onafhankelijke
commissie. Het merendeel van de inge-
diende plannen waren volgens de com-
missie kwalitatief goede aanvragen. De
commissie heeft de minister laten weten
dat zij verwacht dat de meeste projecten
die nu als onvoldoende beoordeeld zijn,
met enige aanpassingen kansrijk zijn
voor de volgende ronde die in oktober
start. De hoogte van de bijdrage was
bijvoorbeeld onvoldoende onderbouwd
of het project is nog niet ver genoeg uit-
gewerkt. Met deze gemeenten gaat de
minister in gesprek en wordt de kennis
van het Expertteam Woningbouw aan-
geboden.
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Meedenken over mobiliteit
voor mobiliteitsvisie 2030

De gemeente Nieuwegein nodigt be-
woners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties uit om mee te
denken over mobiliteit. Samen wil de
gemeente werken aan de Mobiliteits-
visie 2030. Doel hiervan is om de be-
reikbaarheid van Nieuwegein ook in
de toekomst, met meer woningen en
bedrijven, optimaal te houden. In de
mobiliteitsvisie komt te staan welke
koers de gemeente inzet tot 2030 op
het gebied van autoverkeer, openbaar
vervoer, fietsvoorzieningen en veilige
looproutes. Geïnteresseerden kunnen
vanaf de week van 28 september in
online bijeenkomsten meepraten over
wat zij belangrijk vinden. Ook is het
mogelijk om vanaf 23 september een
online of schriftelijke vragenlijst in te
vullen.

De gemeente wil dat Nieuwegein kan
groeien en tegelijk voor de toekomst
aantrekkelijk, verkeersveilig en bereik-
baar is. Dat betekent dat iedereen snel
op zijn of haar bestemming moet kun-
nen zijn, dat de stad uitnodigt om te fiet-
sen en te lopen en auto’s en het open-
baar vervoer zoveel mogelijk op schone
energie rijden. Om dit mogelijk te maken
werkt de gemeente toe naar nieuw mo-
biliteitsbeleid. ‘We nodigen iedereen uit
om mee te denken over hoe we de goe-
de bereikbaarheid van Nieuwegein vast
kunnen houden en kansen voor de toe-
komst kunnen verkennen’, aldus wet-
houder Ellie Eggengoor van Mobiliteit.

Toekomst van mobiliteit
Het huidige netwerk van wegen, open-
baar vervoer en fietspaden is ontwikkeld

in een tijd waarin een stad met 50.000
inwoners werd voorzien. Inmiddels is
Nieuwegein uitgegroeid tot een stad met
circa 63.000 inwoners en 43.000 ar-
beidsplaatsen. Dit leidt ertoe dat de ver-
keersdrukte op bepaalde plekken groter
is dan gewenst. De Mobiliteitsvisie 2030
biedt een antwoord op hoe de mobiliteit
en bereikbaarheid van Nieuwegein er in
2030 uitziet. De visie richt zich op het
aanpakken van verkeersdrukte, het be-
reikbaar en verkeersveilig houden van
Nieuwegein, ook na verdere groei in
woningen en bedrijven. Daarbij is het
van belang dat zowel mensen met als
zonder beperking zich goed kunnen ver-
plaatsen. Mobiliteit gaat ook over het bij-
dragen aan ambities op het gebied van
leefbaarheid, duurzaamheid en gezond-
heid. Voor de toekomst is ook veran-
derende mobiliteit (zoals deelfietsen,
deelauto’s, carpoolen) een belangrijk
thema.

Meedenken
Bewoners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties kunnen via online
bijeenkomsten meepraten en laten we-
ten welke thema’s zij belangrijk vinden.
De online bewonersbijeenkomsten vin-
den plaats op woensdag 30 september,
om 20.00 uur (tot 21.15 uur) en donder-
dag 1 oktober om 11.00 uur (tot 12.15
uur). Aanmelden voor één van deze bij-
eenkomsten kan door een e-mail te stu-
ren aan Niels Peters op
n.peters@nieuwegein.nl met vermelding
van naam en e-mailadres. De online bij-
eenkomsten voor ondernemers zijn op
maandag 5 oktober, om 17.00 uur (tot
18.00 uur) en om 19.00 uur (tot 20.00

uur). Ondernemers kunnen zich aan-
melden via
ondernemen@nieuwegein.nl. Leden van
het inwonerspanel krijgen een vragen-
lijst voorgelegd. Vanaf 23 september is
deze vragenlijst ook online en schriftelijk
in te vullen.

Planning
Voor de visie gaat het om thema’s die
bepalen welke koers de gemeente inzet
tot 2030 op het gebied van autoverkeer,
openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en
veilige looproutes. In 2021 volgt het ver-
volg daarop met een uitvoeringsplan als
het gaat om de vraag welke concrete
maatregelen in bepaalde wijken of buur-
ten nodig zijn. De gemeenteraad krijgt
de mobiliteitsvisie eind van dit jaar voor-
gelegd. Daarna werkt de gemeente aan
het uitvoeringsplan.

Kookworkshop
speciaal voor
25 tot en met 40-jarigen

Door corona is het even stil geweest
maar op zaterdag 19 september start
de Algemene Hulpdienst Nieuwegein
(AHN) weer met de zaterdagactiviteit
speciaal voor 25 tot en met 40-jari-
gen. ‘We gaan weer met elkaar aan de
slag om een gezellige maaltijd te be-
reiden, er is tijd voor een praatje en/of
een spelletje. Iedere keer mogen wij
nieuwe gasten verwelkomen, waar-
door er een open sfeer heerst en je
van harte welkom bent’ aldus de or-
ganisatie.

De activiteit vindt plaats in Buurtplein
Doorslag aan de Parelduiker. Om 10.30
uur gaan de deuren open en ben je van
harte welkom en kun je kennismaken
met de andere deelnemers. Onder het
genot van koffie/thee geven onze kok-
vrijwilligers uitleg over de te bereiden
(warme) lunch onder het motto van
‘Creatief koken met een beperkt budget.’
De deelnemers gaan samen aan de slag
met de voorbereidingen. Ook kan je vra-
gen stellen en ideeën opdoen over ge-
zond koken voor een lage prijs. Rond
12.30 uur wordt er gegeten en om uiter-
lijk 14.00 uur komt er een einde aan dit
gezellige samenzijn.
Aanmelden vooraf verplicht bij begelei-
der@hulpdienstnieuwegein.nl of tele-
fonisch op werkdagen tussen 10.00 en
12.30 uur via telefoonnummer:
0306067409.

FOTO: AREND BLOEMINK
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Utrechtsestraatweg, Jutphaas

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk

