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WINDMOLENS EN HUIZEN LANGS DE A12

MEEDENKEN OVER NIEUWE FIETSROUTE

FIETSERSPROBLEMEN GENEGEERD

ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD TIJDENS LOCKDOWN
DEZE WEEK

Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een evenement
niet door kan gaan. Neem bij twijfel contact op met de desbetreffende
organisatie.
Superjam, 22 januari • Video-etentjes, 22-24 januari • Snuffelfietsexperiment online, 23 januari • Kawaii voor beginners, 24 januari •
3D-knippen, 30 januari • Amazing Grace, 10 februari • Thé
Dansant, 17 februari • SuperJam, 19 februari • Zie je zondag, 21
februari • De Verleiders, 25 februari • De Nachtegaal en de Keizer,
27 en 28 februari • Mindgym On Tour, 4 maart • Remy. X Aro,
6maart • NL-Doet, 12 en 13 maart • Candy, Rock 'n Roll, 17 maart

Voorruitperspectief negeert problemen Nieuwegein • Corona in
de gevangenis • Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein
roept raadsleden op tot nemen wijs besluit • Storingen trambaan
• Jeugd sport tijdens lockdown • Huis beveiligen • Windmolens
en huizen langs de A12 • Vrachtwagenparkeerplaatsen • Vier
Nieuwegeiners aangehouden • Politie onderzoekt Coronafolders
• Jutphaas + Vreeswijk = Nieuwegein • Denk mee over vernieuwen fietsroute • Boodschapen in huis dankzij AHN • Samen
voor Nieuwegein vindt partner in Kamers met Aandacht •
Columnist Willeke: 'In tijden van Corona' • En nog veel meer...
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Beef Biryani
Geserveerd met haricots verts,
basmatirijst en geroosterde
amandelschaafsel, afgetopt met wat
verse koriander.
Naar het recept.

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.
Deze week de Loopeend in de wijk
Doorslag.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Vier Nieuwegeiners
aangehouden vanwege
drugshandel en witwassen
De politie heeft afgelopen dinsdag vijf
personen aangehouden vanwege betrokkenheid bij grootschalige drugshandel en witwassen. Onder de aangehouden personen bevonden zich vier
mannen uit Nieuwegein. Bij de invallen
zijn naast drugs ook geldbedragen,
luxe goederen en een automatisch
vuurwapen gevonden.
De politie deed doorzoekingen op verschillende locaties in Utrecht, Nieuwegein en Houten. Aanleiding is een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Bij de actie werd één persoon (24)
uit Utrecht aangehouden, en werden
vier personen van 50, 30, 29 en 28 jaar
oud uit Nieuwegein aangehouden.
Bij de doorzoekingen stuitte de politie
onder andere op een hennepkwekerij,
designer goederen, dure horloges,
waardevolle voertuigen en cash geld in
beslag genomen.

Boodschappen in huis
dankzij AHN-vrijwilligers
Voor sommige inwoners van Nieuwegein wordt het boodschappen doen
steeds moeizamer door ziekte, ouderdom en/of een beperking. Ook zijn
sommige inwoners dusdanig kwetsbaar dat ze tijdens deze lockdown niet
graag meer zelf boodschappen doen of
kunnen doen. In al deze gevallen staan
vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) voor je klaar
om de boodschappen in huis te halen.
Mocht je dus hulp nodig hebben met
boodschappen doen of anderszins,
schroom dan niet om de AHN te
bellen. Dat kan iedere werkdag tussen
10.00 en 12.30 uur via het telefoonnummer 030- 60 67 409. Voor meer
informatie zie de website van de Algemene Hulpdienst in Nieuwegein.

SportIDdobbelspel

Testritten tram IJsselstein
In de nacht van zaterdag 23 op zondag
24 januari rijden nieuwe trams test
tussen 01.30 en 07.00 uur externe link
op het traject tussen de halte St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en de
eindhalte IJsselstein- Zuid.
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Vind je het ook leuk om een spelletje te
spelen? Met het SportIDobbelspel kan
je met en tegen elkaar spelen en kom
je ook in beweging. Trommel je
vrienden/familie op, want iedereen kan
mee doen! Raad de omschrijvingen,
beeld verschillende sporten uit en
maak vooral veel plezier met elkaar.
Download het spel, knip de kaartjes uit
en spelen maar. Doen jullie ook mee?

De Digitale Nieuwegeiner
Jutphaas en Vreeswijk
werden Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein zag
formeel het daglicht op 1 juli 1971.
Dat ging die dag niet gepaard met
veel ceremonieel. In de jaren ervóór
was er heel wat energie gestoken in
het voorbereiden van deze samenvoeging. Hoe kwam het samengaan
van Jutphaas en Vreeswijk tot
stand? Een terugblik. Hier vind je
een video over het 40-jarig
bestaan van Nieuwegein.

in één groot, nieuw stedelijk gebied.
De Commissie Doorslag ging eind
1964 uit van een grootte van een stad
met ongeveer 55.000 inwoners. Pas
dán zou het mogelijk worden om ten
opzichte van de stad Utrecht een eigen
gezicht te krijgen met een veelzijdiger
en rijkere samenleving en een groot en
gevarieerder stadscentrum. En zo
werd gesteld, dat het de hoogste tijd
geworden was om de werknaam
‘Doorslag’ te vervangen door een
nieuwe, inspirerender naam.

Werkgroep Nieuwegein
Interne strubbelingen in de commissie
leidden in 1965 tot flinke wijzigingen in
de samenstel ling. De Commissie
Doorslag-II wilde zich liever niet met
haar voorganger identificeren en presenteerde zich als Werk groep
Nieuwegein. Zij produceerde uiteindelijk in juli 1968 het Structuurplan
Nieuwegein waarin de stedenbouwkundige ontwikkeling in grote lijnen
werd neergelegd; alles in opdracht van
de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk.
In Jutphaas keek men de kat nog even
uit de boom. Maar in Vreeswijk werd
het college van burgemeester en
wethouders reeds in 1963 door de
gemeenteraad gemachtigd alles te
doen om een snelle samenvoeging te
bevorderen. Dat deed de raad in het
volle besef, dat daarmee een einde
zou komen aan de eigen zelfstandigheid.

Vreeswijk, Jutphaas,
IJsselstein en Houten
in één stad?
‘The Dutch love rule
and order’ stelde de
van oorsprong
Hongaarse hoogleraar
en planoloog
A.K.F. Faludi (1940)
eens. Het Nederlandse groeikernenbeleid in de periode
1960-1985 was dan
ook een poging de
voortschrijdende
suburbanisatie in
vooral de Randstad
in goede banen
te leiden.

Samenwerking
Om deze ingrijpende planologi-sche ontwikkelingen beter op
elkaar af te stemmen, hielden
de colleges van B&W van
beide gemeenten gemeenschappelijke vergaderingen
tussen half september
1963 en eind april
1971. Van eendrachtige samenwerking op onder meer stedenbouwkundig gebied was
echter
(nog) geen
sprake. Dit
bleek bijvoorbeeld uit
de bouw van
de laagbouwwijk Zandveld
in Vreeswijk en
de hoogbouwwijk
Wijkersloot in
Jutphaas.

Omstreeks 1960
leefde de verwachting dat de stad
Utrecht binnen
enkele tientallen
jaren uit haar voegen
zou barsten. De landelijke Commissie
Westen des Lands,
verwachtte tot 1980
vanuit de stad Utrecht
een overloop van zo’n
30.000 mensen. Dit
leidde tot een provinciale
commissie: de Commissie Doorslag, die tussen
1961 en 1965 werkte aan
het Structuurplan Doorslag.
Dat plan zou een beeld
schetsen van de toekomstige
satellietstad met de werknaam
‘Doorslag’. Het moest leiden tot
het opgaan van Vreeswijk,
Jutphaas, IJsselstein en Houten
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What is in a
name?
Reeds in september
1966 was van hogerhand
(verder lezen)
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Windmolens
en huizen met park
langs de A12
bij o.a. Nieuwegein
Momenteel werken de gemeenten
Utrecht, Nieuwegein en Houten aan
plannen voor woningbouw in de
A12-zone. De inwonersaantallen en
bijgevolg de woningbouwwensen
van de gemeenten blijven stijgen.
'De nadruk ligt weliswaar op binnenstedelijke verdichting, maar van
compacte steden en dorpen in een
open landschap is geen sprake
meer', aldus bureau Flux. Zij komt
met een alternatief plan, dat woningbouw combineert met de aanleg van
een landschapspark als groene long
voor metropoolregio Utrecht.
Het bureau presenteert het plan via de
nieuwsbrief van de Utrechtse Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit,
Paul Roncken. Flux wil met het alternatieve – en zelf geïnitieerde plan –
plan de openheid en kwaliteit van
kwetsbare landschappen behouden,
legt het bureau uit. Flux heeft een benadering willen zoeken, die verder gaat
dan een stedenbouwkundige verkaveling van het buitengebied.
'Samen met de omliggende kernen
zoals Nieuwegein, Houten en Bilthoven
zal de stad Utrecht zich steeds meer
ontwikkelen tot een ware metropoolregio', stelt het bureau. 'De relatie tussen
stad en landschap verandert daarin
volledig. Dit vraagt om een nieuwe benadering met een sterkere duiding van
de Utrechtse buitengebieden en de
kwaliteiten ervan.'
Flux stelt voor om de zogenoemde
A12-zone te ontwikkelen als ‘landschapspark’, waarbij woningbouw in
een hoge dichtheid wordt gecombineerd met een productief landschap.
Het nieuwe landschapspark voor
metropoolregio Utrecht noemt het bureau Park Laagraven (naar de naam
van een deel van dit gebied). De ontwikkelingsstrategie bestaat uit vijf onderdelen.
Identiteit en bestemming
Ten eerste pleit Flux voor een benadering van de A12-zone als een gebied
met een sterk eigen identiteit. Het verrommelde landschap, met willekeurig
toegekende functies en grootschalige
infrastructuur, manifestreet zich nu als
een ‘achterkant’. Door het niet langer
als restruimte te benaderen, kan verdere versnippering – en uiteindelijke
verdwijning – worden voorkomen. Er

kan juist een groengebied ontstaan, als
long voor de omliggende stedelijke gebieden.
Het gebied moet, ten tweede, worden
gezien als een werkelijke bestemming.
Flux stelt een landschapspark voor met
een sterke identiteit, een gevarieerd
gebruik en een grote aantrekkingskracht op inwoners van de omliggende
gemeenten. De inwoners van Utrecht,
Nieuwegein en Houten kunnen er op
verschillende manieren recreëren;
tegelijkertijd vormt het park de toegangspoort tot de uiteenlopende
grotere landschappen rondom.
Zuiverend en producerend
Het park heeft ten derde een belangrijke rol in het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, het vasthouden van
regenwater, het leveren van schoon
drinkwater, het produceren van groente en fruit en het leveren van energie.
'Er is ruimte voor zo’n 190 hectare
voedselproductie, 12 windturbines en
150 hectare bos voor de opslag van
CO2 en de productie van circulair
bouwmateriaal', meldt Flux.
In het plan van Flux wordt het park 'op
een circulaire wijze' gerealiseerd. Zo
wordt afgegraven grond hergebruikt
voor de gedeeltelijke overkapping van
de A12, stelt het bureau voor. Door de
diverse functies en programma’s in het
landschapspark te concentreren, kunnen gevoelige landschappen in de regio bespaard blijven van deze ruimteclaims.
Woningbouw als motor
Een vierde strategie is om de woningbouwopgave als integraal onderdeel
en motor voor de ontwikkeling van het
landschapspark te gebruiken. Een deel
van de opbrengsten uit de circa 15.000
woningen gaat daartoe in een park5

fonds. Door woningbouw met grote
dichtheid in de randen van het park
kunnen de gemeenten uitbreiden met
aantrekkelijke adressen aan nieuw
groen.
Daarnaast ziet Flux mogelijkheden
voor kleinschalige, zelfvoorzienende
clusters van natuur-inclusieve woningbouw. Overkappingen van de A12
breken de huidige barrière, creëren
maaiveld voor woningbouw en zorgen
voor betere verbinding met de buitengebieden.
Nieuwe verbindingen
Ten vijfde heeft Flux in het ontwerp
veel aandacht voor optimale verbindingen tussen stad en park. 'Er zijn bruggen over infrastructuur en markante
entrees bieden toegang tot het park',
schrijft het bureau. 'Er is een rijkdom
aan routes voor uiteenlopende gebruikers, terwijl ook de grotere landschappen als het Groene Hart, het rivierengebied of de Utrechtse Heuvelrug per
voet of fiets bereikbaar worden.'
Reikwijdte
Het plan voor Park Laagraven heeft
een grotere reikwijdte dan de A12zone. Flux ziet het plan ook als een
strategie om andere, kwetsbare en
kwalitatief hoogwaardige landschappen vrij te houden van grootschalige
woningbouw. Bovendien kan het plan
als een alternatief worden gezien in
meer situaties dan de A12-zone.
Ook andere landschappen in Utrecht
en heel Nederland staan onder sterke
druk door ruimteclaims voor bedrijventerreinen, energielandschappen en
woningbouw. Dit plan voegt een benadering toe die bouwen in hoge
dichtheid en ontwikkelingen van
nieuwe productieve landschappen
dicht bij de stad combineert.

De Digitale Nieuwegeiner
OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar
wat 'toen' in Nieuwegein speelde. Of
hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Januari 2008

Het voormalige en tijdelijke Gemeentehuis aan de Martinbaan met de 'Lens',
de glazen toren waarin B&W gevestigd
was. De 'Lens' is gesloopt. De
ambtenaren vertrokken naar hun
nieuwe Stadshuis in de City. De kantoorruimtes, de receptie, de balies
maakten in 2020 plaats voor appartementen.

Jutphaas en Vreeswijk
werden Nieuwegein
(vervolg van pagina 3)

besloten tot een versnelde samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk.
De provincie Utrecht presenteerde de
nieuwe naam voor de aanstaande
gemeente: het werd ‘Nieuwegein’. Was
de suggestie wellicht afkomstig van
oud-burgemeester van Vreeswijk,
Jhr. mr. L.E. de Geer van Oudegein
(1907-1985)? Hij was immers tussen
1963 en 1972 lid van Gedeputeerde
Staten. Wie zich de bedenker van de
naam ‘Nieuwegein’ mag noemen, is
echter niet 100% zeker.
Jutwijk
In de Jutphase gemeenteraad werd de
naam Nieuwegein als ‘ongelukkig’
bestempeld. Suggesties van de
gemeenten Vreeswijk (Geindrecht),
Jutphaas of van particulieren (bijv.
Geinbruggen, Geinersvaart, Geinvoorde, Nieuwersticht, Nieuwstede,
Stichterbrug, Wiersbrugge of Wiersevaart) haalden het niet. Ludieke suggesties ‘Jutwijk’ of ‘Vreesphaas’ bleven
behoren tot het repertoire van lokale
komieken.
‘Vingerstad’
Op 12 juni 1969 gingen beide gemeentebesturen akkoord met de samenvoeging. In datzelfde jaar werd bovendien
afgezien van de mogelijkheid de
gemeenten Houten en IJsselstein erbij
te trekken. Daarmee werd de voorkeur
gegeven aan het ‘vingerstad’-model

voor de Utrechtse agglomeratie: de
stad Utrecht als de handpalm en omliggende gemeenten als Nieuwegein,
Houten en IJsselstein als de vingers.
Eind 1969 werd het definitieve Structuurplan Nieuwegein goedgekeurd
door beide gemeenteraden.
De gemeenteraad van Jutphaas kwam
voor het laatst bijeen op 17 juni 1971.
In een gewone raadsvergadering
passeerden nog tal van onderwerpen
de revue. Het was geen buitengewone
raadsvergadering zoals in Vreeswijk
(30 juni), waar de Commissaris der
Koningin én de Minister van Binnenlandse Zaken aanwezig waren.
Vanaf 1 juli 1971 werden 6.900 inwoners van Jutphaas stadsgenoten van
5.300 Vreeswijkers, onder leiding van
één nieuw gemeentebestuur.
Nieuwegein was geboren!
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LEKKER BEWEGEN
TIJDENS DE LOCKDOWN
Basketbal
Maandag 25 januari
14:30 - 16:00
Bij sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar
Buitenspeelspellen
Dinsdag 26 januari
14:30 - 16:00
Bij sporthal de Driemaster
Jeugd 6-12 jaar
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Je huis beveiligen
tegen inbraak
Zelfs zonder vakanties en weekendjes weg is het belangrijk om je huis
goed te beveiligen. Want lockdown
of niet: inbrekers houden altijd een
oogje in het zeil. Ook als je even de
deur uit bent voor boodschappen.
Of een ommetje maakt met de hond.
Hoe kun je je woning het beste
beveiligen? En wat kan een woonverzekering voor je betekenen? We
zetten de beste tips op een rij.
1. Verzeker de boel
Elke tien minuten vindt er een inbraak
plaats in Nederland. En hoewel je je
daar extra tegen kunt wapenen, valt
het nooit volledig te voorkomen. Zorg
daarom dat je spullen in ieder geval
goed verzekerd zijn. Van meubels en
servies tot kleding: een ruim dekkende
inboedelverzekering vergoedt schade
die is veroorzaakt door diefstal, inbraak, brand en meer.
Tip Wil je een verzekering op maat
voor je waardevolle spullen, zoals sieraden, foto- en filmapparatuur? Breidt je
inboedelverzekering dan uit met een
Kostbaarhedenverzekering. Deze biedt
een wereldwijde dekking. Wel zo
geruststellend.
2. Open deur
De meeste inbrekers hebben het niet
op een bepaald huis gemunt, maar
slaan toe omdat ze een kans zien. In
andere woorden: omdat er een raam of
deur openstaat. Omdat je woning onbewoond oogt. Of omdat je brievenbus
bomvol zit. Draai je deuren en ramen
daarom altijd op slot. Oók als je maar
een paar minuten weg bent. Denk niet
alleen aan de voor- en achterdeur,
maar doe ook het wc-raampje en de
ramen op de eerste verdieping dicht.
Deze zijn via een uitbouw, erker of
garage soms makkelijker binnen te
dringen dan je denkt.
3. Big Brother
Met een intelligent alarmsysteem kun
je inbrekers slimmer af zijn. Kies voor
een systeem dat zich niet makkelijk
laat uitschakelen door indringers. Een
systeem mét beveiligingscamera heeft
altijd de voorkeur – en is eigenlijk een
must voor afgelegen woningen. Hiermee maak je het ongewenste gasten
namelijk extra lastig. Wil je ook zonder
camera kunnen zien wie er voor de
deur staat? Monteer dan een deurspion met kierstandhouder. Dan kun je
iedereen die voor je deur staat ongegeneerd bespieden.

Houd met een camera in de gaten
wie er voor de deur staat
4. Extra uitrusting
Meer dan 50 procent van de inbraken
vindt plaats via een van de buitendeuren. Bezoek de bouwmarkt voor
extra beveiliging: rust je voordeur uit
met een meerpuntsslot, een anti-inbraakstrip en een veiligheidscilinder.
En vergeet de achterdeur(en) niet,
deze zijn extra inbraakgevoelig omdat
dieven hier vaak ongestoord hun gang
kunnen gang. Plaats een dievenklauw,
dan is het moeilijker om de pennen uit
de deurscharnieren te tikken.

5. Schijn een lichtje
Dieven zijn dol op donkere straten en
onverlichte tuinen. Dus als je buitendeuren goed verlicht zijn, is je woning
meteen een stuk minder aantrekkelijk
voor inbrekers. Plaats, waar nodig, een
buitenlamp met bewegingssensor – of
kies voor verlichting met een schemerschakelaar. Stel de buitenverlichting
naar buiten af, zodat inbrekers niet
naar binnen kunnen kijken. En zorg dat
het tuinpad ook goed verlicht is.
Tip Laat het altijd weten aan de
gemeente als straatverlichting kapot of
beschadigd is.

Denk mee over
vernieuwing fietsroute Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein
De provincie Utrecht vernieuwt de doorgaande fietsroute tussen Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein. Het gaat om de fietsroute die in Nieuwegein
loopt via de Utrechtsestraatweg, Herenstraat, Doorslag, Geinbrug en Hooglandse Jaagpad. Het doel van de nieuwe fietsroute is om meer ruimte te
bieden aan fietsers en voetgangers om zo de fietsroute aantrekkelijker te
maken. ‘Tegelijk zorgen we voor meer veiligheid en comfort op de fietsroute’ aldus de gemeente Nieuwegein.
De provincie Utrecht: ‘We werken aan een fietsvriendelijke fietsroute en veiliger
oversteken van de kruisingen. De provincie werkt hierin samen met de gemeenten Nieuwegein, Utrecht en IJsselstein. Wij hebben al een eerste ontwerp
gemaakt (Voorlopig Ontwerp). We vinden het belangrijk om te horen wat bewoners en bedrijven langs de route en gebruikers van de route van dit ontwerp vinden. Dat helpt ons om de plannen verder uit te werken en te verbeteren.’ Het verloop van de route en sommige elementen voor de inrichting van de fietsroute zelf
liggen vast.
Online reageren
Vanwege COVID-19 kan er helaas geen fysieke bijeenkomst georganiseerd worden. Online kun je vanaf maandag 25 januari tot en met zondag 7 maart je reactie geven via deze website.
Hier vind je meer informatie, een toelichting op het Voorlopig Ontwerp en hoe je
kunt reageren. Je kunt op de interactieve kaart aangeven op de website (vanaf
maandag!) wat je belangrijk vindt en wat je zorgen en je wensen zijn. De provincie Utrecht en
de gemeente houden daar dan rekening mee in
de vervolg ontwerpen en koppelen aan je terug
wat zij met je inbreng hebben gedaan.
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Hoe zorg je
voor meer privacy
in je woning?

Inwoners Nieuwegein
betalen gemiddeld 2,3% meer
aan waterschapsbelastingen

Je woning is jouw plek. Daarom is
het wel zo belangrijk om je helemaal
op je gemak te voelen in je eigen
huis! Ook privacy draagt daaraan
bij: het is essentieel om je bijvoorbeeld niet bekeken te voelen in je
eigen woning. We delen onze tips
voor meer privacy in huis!

Vanaf 25 januari 2021 ontvangen
zo’n 80.000 huurders in het gebied
van De Stichtse Rijnlanden hun
aanslag voor de waterschapsbelastingen. En veel bedrijven ontvangen hun voorlopige aanslag zuiveringsheffing. Vanaf 22 februari 2021
volgt de verzending aan zo’n
250.000 eigenaren en huurders van
woningen en bedrijven. De verzending gebeurt in fasen, met enkele
tienduizenden per zending.

De juiste raamdecoratie
De meeste pottenkijkers in je woning
kijken naar binnen via je ramen. Zeker
als je in de buurt van het raam aan de
straatkant van je woning zit, kun je je
bekeken voelen. Maar dit kan juist ook
het geval zijn aan de achterkant van je
huis, als je overburen naar binnen
gluren. En dat kan een vervelend gevoel opleveren.
Goede raamdecoratie lost dit probleem
op! Een ideale keuze is een duo rolgordijn, waarmee je controle hebt over
je privacy én de lichtinval in je woning.
Zo’n rolgordijn heeft een afwisseling
van donkere en lichtere stofstroken,
die maken dat je zelf kunt bepalen
hoeveel licht er naar binnen schijnt en
hoeveel inkijk je hebt van buitenaf. De
duo rolgordijnen van ilumio.nl zijn er in
veel soorten en maten: zo is er altijd
een ontwerp te vinden dat helemaal
aansluit op jouw interieur.
Schutting of struiken
Ervaar je inkijk via je voor- of achtertuin? Dat is ook een veelvoorkomend
probleem! Vaak is dit goed op te
lossen met een schutting of struiken.
Die schutting of struik mag daarbij best
een beetje hoog zijn: als je voor een
lage optie kiest, kijkt iedereen er immers alsnog zo overheen. Zeker in de
achtertuin is een hoge schutting een
gebruikelijke keuze.
Wat hierbij ook belangrijk is, is om voor
een dichte schutting of een dicht hek te
kiezen. Er zijn namelijk ook hekwerken
die wel maken dat er niemand op je
grond kan komen, maar waar alsnog
doorheen kan worden gekeken. Daar
heb je niet zoveel aan als je meer privacy wilt.
Een gesloten voordeur
Niet alleen via je ramen en tuin, maar
ook via je voordeur kunnen mensen
naar binnen kijken, als je een voordeur
met glas hebt. Niet per se een prettige
gedachte! Je kunt beter voor een gesloten voordeur gaan, als je het zicht
hier wilt beperken.

Vaak is een gesloten voordeur ook nog
eens een veiligere keuze, omdat het
raampje in een voordeur vrij eenvoudig
kan worden ingetikt bij een inbraak.
Dat vormt een extra reden om voor
een gesloten deur te kiezen.
Brievenbus die vrijstaand is
Je kunt ook van specifieke personen
last ervaren, die regelmatig in de buurt
van jouw woning te vinden zijn. Denk
aan de postbode, die toch vrijwel
dagelijks voor je deur staat om brieven
te bezorgen. Vind je het lastig dat de
postbode meteen naast je raam staat,
als die dicht op je voordeur te vinden
is? Dan is het een idee om een vrijstaande brievenbus te laten plaatsen.
Met zo’n vrijstaande brievenbus kan de
postbode beter op een afstand blijven.
Voor de postbode zelf is het ook nog
eens handig: hij of zij hoeft zo immers
niet helemaal je oprit op te komen –
dat scheelt alleen maar tijd.

Nieuwegein
kent nu 2.835 inwoners
die Corona hebben
opgelopen
Het aantal Coronabesmettingen in
de gemeente Nieuwegein is tot en
met zondag 17 januari gestegen met
21 gevallen. In totaal waren er op
dat moment 2.835 Coronabesmettingen bekend in de gemeente Nieuwegein. Er waren toen geen nieuwe
ziekenhuisopnames.
In totaal waren er die dag 77 ziekenhuisopnames geregistreerd in de gemeente Nieuwegein. Ten slotte bleef
het aantal sterfgevallen gelijk. Er zijn
tot vandaag in totaal twintig sterfgevallen bekend in de gemeente welke gerelateerd worden aan COVID-19.
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De waterschapsbelastingen zijn voor
gezinnen in 2021 gemiddeld met 2,3%
gestegen. Dat betekent dat een gezin
met kinderen en een eigen woning dit
jaar gemiddeld 7 euro meer betaalt
dan in 2020. Wat iemand in Nieuwegein precies betaalt, is afhankelijk van
zijn of haar situatie. Het maakt verschil
of je alleen woont, of een gezin hebt,
huurt of een eigen woning hebt, of dat
je bijvoorbeeld ook nog grond hebt.
Waaraan
besteedt het waterschap je geld?
Het waterschap werkt aan veilige
dijken, droge voeten en schoon water.
Daarnaast stelt het bestuur ook steeds
meer geld beschikbaar voor maatregelen die thema’s als duurzaamheid en
klimaat ten goede komen. Want
schoon, gezond en voldoende water
zijn niet altijd vanzelfsprekend.
Het waterschap ontvangt hiervoor
geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het
werkgebied. Iedereen die belang heeft
bij het werk van het waterschap, betaalt mee. Waterschapsbelasting
bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing betaalt het waterschap het beheer van
dijken, gemalen en stuwen en het onderhoud van sloten en rivieren. Het
zuiveren van het afvalwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.
Samenwerking met BghU
Het heffen en innen van waterschapsbelasting gebeurt door de BghU: de
Belastingsamenwerking gemeenten
hoogheemraadschap Utrecht (BghU).
De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen
tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt,
Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse
Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,
Zeist en het waterschap.

De Digitale Nieuwegeiner
SPORTID Nieuwegein
organiseert jeugdsport
gedurende
de lockdown

De huidige corona periode is
zwaar voor jeugd. Ze zit veel binnen en contacten vallen weg. Wij
willen de jeugd helpen om lekker
in beweging te komen! Speciaal
voor kinderen tussen de 6 en 15
jaar hebben we een aantal hele
leuke en sportieve activiteiten
georganiseerd! Lekker bewegen
tijdens de lockdown. Check via
deze link onze website en bekijk
alle activiteiten die er elke dag

20 Coronabesmettingen
in PI Nieuwegein
In de Penitentiaire Inrichting (PI)
Nieuwegein zijn afgelopen maandag
20 gevangenen positief getest op
het Coronavirus. Naar aanleiding
van een eerder vastgestelde besmetting bij één van de gevangenen
zijn alle gevangenen in Nieuwegein
vorige week al preventief in quarantaine geplaatst en getest. De
meesten van hen hebben milde tot
geen klachten. Zij blijven op advies
van de GGD in ieder geval nog 7 dagen in quarantaine.
Op de andere afdelingen binnen de PI
in Nieuwegein zitten geen positief
geteste gedetineerden. In overleg met
de GGD wordt bepaald in welk tempo
en op welke wijze de maatregelen daar
kunnen worden afgeschaald. In totaal
zitten op dit moment rond de 400
gedetineerden vast in Nieuwegein.
Een medewerker tegenover onze
redactie: ‘We kunnen voor het grootste
deel weer terug normaal ten tijde van
corona. Er is één afdeling die in quarantaine blijft, omdat er 20 gedetineerden positief getest zijn op Corona. Het
personeel dat op deze afdeling werkt,
werkt gescheiden van de rest. We
hebben geprobeerd de quarantainetijd
zo kort mogelijk te laten. Vanaf morgen
wordt het dagprogramma voor de
overige afdelingen – die dus Coronavrij
zijn- gefaseerd opgestart. De gedetineerden worden hierover geïnformeerd. De arbeid wordt bijv. weer
opgestart, ze kunnen weer afspraken
maken om bezoek te ontvangen, etc.’

Maatregelen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
heeft in maart vorig jaar in samenspraak met de GDD en het RIVM
maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als
doel het aantal contacten en daarmee
het risico op besmetting maximaal te
beperken.
Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor
personeel en justitiabelen. Nieuw ingekomen justitiabelen worden daarom
acht dagen preventief in een eenpersoonscel in quarantaine geplaatst. Er
vindt na binnenkomst een medische intake plaats, met verscherpte aandacht
voor corona-verschijnselen en eventuele kwetsbaarheid van de justitiabele. Daarnaast vindt bezoek enkel
achter glas plaats en draagt het personeel mondkapjes waar zij fysiek contact hebben met (mogelijk) besmette
justitiabelen of waar het niet mogelijk is
om afstand te houden.
De maatregelen die DJI heeft genomen om de kans op besmetting in
gevangenissen zo klein mogelijk te
maken zijn in samenspraak genomen
met RIVM en GGD. DJI heeft natuurlijk
ook oog voor recente ontwikkelingen
zoals de opmars van een Britse – veel
besmettelijkere – variant van het virus,
en deze nieuwe besmettingen in de inrichtingen. Daarom heeft DJI het OMTadvies gevraagd of het bestaande
volledige pakket aan maatregelen voldoende is om de kans op besmetting
zo klein mogelijk te houden. DJI is in
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LEKKER BEWEGEN
TIJDENS DE LOCKDOWN
Voetbal
Woensdag (1) 27 januari
14:00 - 16:00
Bij sporthal Galecop
Jeugd 8-15 jaar
Sport en spel
Woensdag 27 januari
14:30 - 16;00
Buitenvelden achter zwembad
Merwestein
Jeugd 6-12 jaar
Bootcamp
Donderdag 28 januari
14:30 - 16:00
Jeugd 6-12 jaar
Tennis
Vrijdag 29 januari
14:30 - 16:00
Bij sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar

afwachting van dit advies en zal naar
aanleiding hiervan besluiten of en
welke aanvullende maatregelen nodig
zijn.

De Digitale Nieuwegeiner
Bewonerscollectief
Aardwarmte Nieuwegein
roept raadsleden op
tot nemen wijs besluit
‘Voor bewoners moet duidelijk zijn
waar en hoe de veiligheid van een
aardwarmteboring en -winning het
beste gewaarborgd kan worden, wat
de levering van aardwarmte de bewoners gaat kosten, of het echt wel
duurzamer is en hoe de schaderegeling eruit gaat zien. En daar ontbreekt het op alle fronten aan’ aldus
Bewonerscollectief Aardwarmte
Nieuwegein (BAN) in een brief aan
alle raadsleden. Dit namens meerdere bewoners van Nieuwegein.
’Haastige spoed is zelden goed’ en
‘bezint eer ge begint’ zijn wijsheden die
normaliter de garantie bieden voor een
weloverwogen besluit en daarom vragen de bewoners en het bewonerscollectief de raad om de maximale veiligheid van bewoners te borgen en
roepen ze de raad op om van het College te verlangen dat het locatieonderzoek wordt uitgebreid met een door bewoners voorgestelde voorkeurslocatie
R4 op de kaart, dan wel een mogelijke
andere locatie in de polder Rijnenburg
die zo ver mogelijk afligt van de
woongebieden in Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht.’
Ook roepen zij de raad op om van het
College te verlangen dat eerst alle informatie over veiligheid, schadeloosstelling, kosten en duurzaamheid
met de raad gedeeld moet zijn, voordat
de raad enig besluit zal nemen over
een boorlocatie, waarmee direct ook
de instemming met het Warmtebronproject is verbonden.
Daarnaast eisen de bewoners het door
het College gewenste raadsbesluit
over de afwegingscriteria en de locatiekeuze op te schorten zolang een
aanvullend onderzoek en de gevraagde benodigde informatie en kennis nog ontbreekt.
Bewoners keken donderdag en in de
Raadvergadering op 28 januari
nauwlettend mee en hopen dat de
raadsleden niet de eigen partijpolitieke
agenda verheffen boven de veiligheid
van bewoners.
Achtergrond
Warmtebron heeft vorige week haar
voorkeurslocatie bekend gemaakt. Het
zal de meesten niet echt verrassen dat
na het afvallen van hun voorkeurslocatie bij de WOS aan de Symfonielaan

– i.v.m. het plaatsen van een warmtebuffer – er nu gekozen is voor de dichtstbijzijnde locatie bij de andere WOSlocatie aan de Zuidstedeweg.
Reactie van het Bewonerscollectief
Aardwarmte Nieuwegein (BAN)
‘Warmtebron heeft zich van meet af
aan alleen gericht op boren nabij een
WOS-locatie om zo de kosten zo laag
mogelijk te houden en maakte daar
ook geen geheim van. Maar Warmtebron zet daarbij de veiligheid voor bewoners wel op de tweede plaats. Ze
verkondigt voortdurend dat het veilig
moet zijn, maar in de praktijk blijkt dat
het garanderen van de maximale veiligheid en het borgen van de belangen
van bewoners in de zoektocht naar locaties ondergeschikt is gebleven aan
het economische belang van dit
project. Daar heeft ons overleg met
Warmtebron en met de verantwoordelijke wethouder in het afgelopen jaar
helemaal niets aan kunnen veranderen. Ook de wethouder roept naar
iedereen die het maar horen wil dat ze
veiligheid heel belangrijk vindt. Maar
als je tot twee keer toe Warmtebron vrij
baan geeft om midden in de stad
tussen de wijken te gaan boren, dan
heb je er toch gewoon lak aan dat bewoners dit absoluut niet willen en zich
daar ernstige zorgen over maken. En
hoe kan het toch daarbij gebeuren dat
het veiligheidsbeleid dat in 2007 is
vastgesteld om de woonwijken van
Nieuwegein voor de toekomst te
beschermen tegen gevaarlijke industriële activiteiten zoals het boren naar
aardwarmte genegeerd wordt?’
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Er zijn inmiddels meer dan 1250
Nieuwegeinse huishoudens die
hebben laten weten dat zij geen
gevaarlijke mijnbouwactiviteiten in en
onder hun woonwijken willen. Echter
ondanks herhaalde verzoeken aan het
College en aan Warmtebron werd
geen gehoor gegeven aan de wens
van bewoners om de afstand naar de
woonwijken als veiligheidscriterium in
het LEAN-Haalbaarheidsonderzoek
mee te nemen.
‘Warmtebron had alle locaties dieper in
de Rijnenburgpolder op voorhand al in
dit onderzoek van de hand gewezen,
omdat het project anders financieel niet haalbaar zou zijn. Maar als je zo al
voorselecteert voordat je de haalbaarheid onderzocht hebt, krijg je natuurlijk geen volledig onderzoeksresultaat op tafel waarin ook volledig rekening is gehouden met de veiligheid voor
bewoners’ aldus BAN.
‘Bovendien is de bewering van
Warmtebron: “Dat hun project alleen
maar financieel haalbaar is als er direct
naast een WOS locatie geboord kan
worden” ongeloofwaardig. Het is dan
ook geen wonder dat ze hun businessplan niet willen delen om dit te kunnen
onderbouwen, want het is voor iedereen navolgbaar dat als dit project zou
slagen dit voor Warmtebron in ieder
(verder lezen)

geval in 30 jaar gemiddeld 1500 euro
inkomsten van 4000 huishoudens,
samen 180 miljoen euro per doublet

De Digitale Nieuwegeiner
PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK

Naast het nieuws vind je 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.
De kaart in het archief komt uit 1937.
Het is een gezicht naar de Handelskade vanaf de Wilhelminabrug/
Koninginnenlaan.
De uitgever van de kaart was G.E.
Kleijn uit Vreeswijk. De drukker is onbekend maar gedrukt in zwart/wit. Het
derde huis van links, met het neergelaten zonnescherm, is in 1969 gesloopt voor de aansluiting van de Henri
Dunantlaan op de Handelskade.

Bewonerscollectief
Aardwarmte Nieuwegein
roept raadsleden op
tot nemen wijs besluit
(vervolg van vorige pagina)
geval in 30 jaar gemiddeld 1500 euro
inkomsten van 4000 huishoudens,
samen 180 miljoen euro per doublet
gaat opleveren. Warmtebron verwacht
dat 6 doubletten mogelijk zijn en dan
heb je het al over meer dan een miljard
euro aan inkomsten. Hierbij valt een
eenmalige investering van maximaal
5,5 miljoen euro voor een transportleiding om de afstand vanuit de Rijnenburgpolder te overbruggen toch geheel
in het niet.’

‘Het lijkt erop dat Warmtebron met
deze bewering gewoon de hakken in
het zand zet. Echter zo krijg je geen
draagvlak bij bewoners, die overigens
best wel graag zouden willen weten of
aardwarmte een goed alternatief kan
zijn, maar niet tegen elke prijs. Ook het
SodM maant terughoudendheid: “Een
mijnbouwonderneming zoekt natuurlijk
naar een locatie met de laagst mogelijke kosten, maar dat hoeft nog niet te
betekenen dat je dan per se direct in of
naast de woonwijken moet gaan
boren.”’
‘Als de gemeenteraad in de wens van
Warmtebron meegaat om midden in de
stad naast de woonwijken te gaan
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boren, laat ze de gelegenheid onbenut
om voor bewoners de maximale veiligheid te garanderen. Want met het
vergroten van de afstand kunnen zowel de risico’s van de activiteit zelf als
de impact en schade van een voorval
zo laag mogelijk worden gehouden. En
dat er altijd met een mogelijke aardbeving rekening gehouden moet worden concluderen de experts van TNO,
EBN en UvU (allen nota bene onderdeel van Warmtebron) zelf in een
wereldomvattend onderzoek: aardbevingen kunnen niet worden uitgesloten omdat de geo-informatie van
een locatieonderzoek niet voldoende
inzicht kan geven in de spanningen die
er in de bodem aanwezig zijn en die
(verder lezen)

De Digitale Nieuwegeiner

Mobiliteitsvisie Nieuwegein
Voorruitperspectief
dat de problemen in de
stad negeert
De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030
negeert de problemen van de autostructuur en biedt onvoldoende
perspectief op ruimte voor de fiets
en een gezonde leefomgeving. ‘Dat
is de eerste conclusie die we als Fietsersbondafdeling trekken na het
bestuderen van de Mobiliteitsvisie
Nieuwegein 2030 en het rapport Mobiliteit in Nieuwegein 2020’ aldus
Clarion Wegerif van de Fietsersbondafdeling in Nieuwegein.
Wegerif: ‘Helaas hebben we, ondanks
meerdere verzoeken per mail, brief en
telefoon aan het college en aan
ambtenaren, nog steeds de resultaten
van de inwonersenquête niet ontvangen. Ruim duizend Nieuwegeiners
gaven hun mening over mobiliteit in
onze stad, maar die resultaten zijn niet
terug te vinden in de Mobilteitsvisie. Dit
geeft te denken, want als Fietsersbond
krijgen we van inwoners veel signalen,
dat de leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid van met name de wijkwegen, slecht is.’
Een greep uit de reacties
•
Ouders met jonge
kinderen en ouderen durven niet
over de Batauweg te fietsen.
•
Bewoners van de Richterslaan klagen over verkeerslawaai
en slechte oversteekbaarheid.
•
De oversteek Herenstraat/Noordstedeweg en de drukte

op het fietspad Noordstedeweg
worden in elk Facebookbericht
over verkeersveiligheid door inwoners genoemd.
Het kan bijna niet anders dat ook in de
inwonersenquête deze problemen een
hot topic zijn. Deze signalen sluiten
aan op het beeld dat naar voren komt
uit ongevallencijfers, uit de slechte
score van Nieuwegein op de verkeersveiligheidsratio fiets, en uit de
luchtkwaliteitskaart NOx.
Verkeersveiligheid:
ongevallencijfers fietsers
spreken boekdelen
De Mobiliteitsvisie spreekt optimistisch
over 'We houden Nieuwegein verkeersveilig', wat impliceert dat
Nieuwegein verkeersveilig is. De cijfers
geven een ander beeld. Ze staan
alleen niet in de visie! Nieuwegein is
voor fietsers in het geheel niet verkeersveilig. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsratio fiets (via https://
veiligheidsratiofiets.kijkopkaart.nl) van
Movimaps. In deze ratio wordt het aantal fietsongevallen afgezet tegen het
aantal fietskilometers per inwoner: hoe
lager de score, hoe beter. Nieuwegein
scoort relatief hoog met 0,5 (landelijk
gemiddelde 0,42). In de provincie
Utrecht scoort alleen Woerden met 0,7
slechter. Houten is koploper in de
provincie met 0,2 en ook Veenendaal
(met een vergelijkbaar aantal inwoners
als Nieuwegein, en ook een nieuwe
stad) scoort goed met 0,3.
Slechte score van Nieuwegein
Hoe komt het dat Nieuwegein slecht
scoort? Volgens Richard vd Werken
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van Movimaps is dit het gevolg van de
grote hoeveelheid wegen met hoge
verkeersintensiteiten die fietsers
moeten delen met gemotoriseerd verkeer. Op het kaartje op p17 van de Mobiliteitsvisie is dit duidelijk zichtbaar.
Een groot deel van het fietsverkeer
moet gebruik maken van blauw gekleurde gebiedsontsluitingswegen zonder vrijliggend fietspad, waar de
streefwaarde 10.000 motorvoertuigen
per etmaal is. Zoals de Batauweg,
Roerdomplaan, Batenburg en Graaf
Florisweg. Niet toevallig ook de wegen
waar veel ongevallen met fietsers zijn
en waar kwetsbare fietsers, zoals (ouders met) kinderen en ouderen, niet durven te fietsen.
Van andere gebiedsontsluitingswegen,
die wel een vrijliggend fietspad hebben
(zoals de Noordstedeweg) is de oversteekbaarheid slecht. Ter vergelijking:
een veilige maat voor het aantal motorvoertuigen per etmaal op fietsstraten
(waar fietsers samen met auto’s de
weg gebruiken) is maximaal 2000 mvt/
etmaal (bron: Ontwerpwijzer fietsverkeer, p116).
Voorruitperspectief
‘De voorlopige conclusie van ons als
Fietsersbond: de Mobiliteitsvisie is onvolledig en biedt slechts perspectief via
de autovoorruit. De visie geeft geen
richting en houdt de bestaande autostructuur van Nieuwegein in stand,
met alle problemen van dien’ aldus
Wegerif.
‘De komende week gebruiken we om
onze reactie te voltooien; de twee
weken extra inspraaktermijn die het
college heeft geboden hebben we hard
nodig om alle hiaten in het geschetste
beeld in de visie aan te vullen. Volgende week dus meer’ laat Wegerif
onze redactie weten.

De Digitale Nieuwegeiner
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
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 natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt
tegenkomen. Ook heeft hij een eigen website.
Udo: 'Herfstspinnen zijn van de familie strekspinnen, met ten
miste vier extra lange, doorschijnende poten die ze vaak
volkomen gestrekt etaleren. In Nieuwegein vindt je ze vooral in
de rand van bos of bosjes, zittend in hun web. In de herfst.'

Herfstspinnen doen aan yoga? Dat zou je denken als ze,
op hun rug of buik en met gestrekte lange poten in hun
web hangen. Zoals deze.

Bewonerscollectief
Aardwarmte Nieuwegein
roept raadsleden op
tot nemen wijs besluit
(vervolg van pagina 12)
door een boring of winning van aardwarmte tot aardbevingen leiden.’
Volgens TNO, UvU en EBN is de kans
op aardbevingen bij dit project niet laag
maar ‘low-medium’ (schema). ‘En dat
is zeker niet ‘verwaarloosbaar’ zoals
de promotors van Warmtebron ons
willen doen geloven. Dit onderzoek
bevestigt dat een aardwarmteproject in
een gebied waar nog geen eerdere
aardwarmtewinningen zijn geweest
een experiment is met een gok dat er
niets gebeurd. In dit opzicht is
Nieuwegein dus wel degelijk een proefkonijn, zoals ook de 85 andere aardwarmteprojecten waarbij die gok verkeerd uitpakte en waarbij ondanks de
vooronderzoeken en geo-analyses
toch aardbevingen bij de boring en
winning van aardwarmte ontstonden.
Laat de gemeenteraad zich goed realiseren dat bij elk van deze 85 projecten de lokale besturen ook allen
dachten dat er niets verkeerd kon
gaan, want dat hadden de geo-experts
en de mijnbouwbedrijven hen vooraf
verzekerd.’

zal worden versimpeld tot een kwestie
van de meeste stemmen tellen. Bewoners zullen komende donderdag en
in de Raadvergadering op 28 januari
nauwlettend meekijken en hopen dat
de raadsleden niet de eigen partijpolitieke agenda verheffen boven de veiligheid van bewoners. ‘We rekenen
erop dat de gemeenteraad haar
gezonde verstand gebruikt en eerst
precies wil weten of een aardwarmtewinning elders in de Rijnenburgpolder mogelijk is om alsnog de
maximale veiligheid voor bewoners
voorop te stellen’ laat BAN onze redactie weten.

Als ondernemer
investeren
in een nieuwe kantoorpand

Daarnaast hebben bewoners en
gemeenteraad ook nog steeds geen
enkel inzicht of het Warmtebronproject
wel duurzamer is, wat de kosten straks
voor bewoners zijn en of bewoners en
bedrijven in Nieuwegein niet straks in
de ellende van Groningen belanden als
er iets misgaat. ‘Wij vragen de
gemeenteraad om niets te besluiten,
totdat dit alles is uitgezocht’ zegt Martin van Nieuwenhoven van het bewonerscollectief. ‘We hopen dat de
gemeenteraad goed naar de zorgen
van haar inwoners luistert en hen niet
in steek zal laten.’

Swishfund is in 2016 opgericht en een
van de eerste fintech-kredietverstrekkers van Nederland. Inmiddels
heeft het bedrijf een voortrekkersrol als
het gaat om de ontwikkeling van innovatieve bedrijfsfinancieringen. Ondernemers moeten zo efficiënt en flexibel
als mogelijk toegang krijgen tot financiering, vindt Swishfund. Met dat in
gedachten wordt gewerkt aan de
nieuwste technologieën om de complexiteit, waar traditionele bedrijfsfinancieringen om bekend staan, definitief
tot het verleden te laten behoren.

Naar het pen.nl Dossier over Aardwarmte

Het aardwarmteproject van Warmtebron gaat nu de fase van lokale
besluitvorming in. Dat betekent dat een
instemming met dit project uiteindelijk
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Ondernemers van nu schakelen
snel. Een gaaf idee wil hij meteen
realiseren. Als daar geld voor nodig
is, is de stap naar een bank vaak te
groot of zelfs onmogelijk. Swishfund helpt MKB-ondernemers in het
realiseren van groei, waarde creatie
en het benutten van marktkansen.
Ook bij het investeren in een nieuw
bedrijfspand met een vastgoed
lening.

Bij Swishfund kun je voor een korte periode een brugfinanciering aanvragen.
Dit is de letterlijke brug tussen de kans
die zich voordoet en het rondmaken
van de eind financiering. Swishfund
verstrekt leningen vanaf € 3.000 tot
maximaal € 500.000 met een looptijd
van 3 tot 12 maanden. Meer informatie
over een vastgoed lening vind je op de
website van Swisfund.
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'Zij het dat de Britse variant inmiddels
vaste voet heeft gekregen op
Nederlandse bodem. Van alle
besmettingen wordt inmiddels
10 % door deze variant veroorzaakt.'

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
'Hebben de Britten jaren gewerkt aan
het verlaten van de Europese Unie,
hebben ze de Brexit eindelijk per
1 januari voor elkaar, zitten wij hier
ongevraagd opgescheept met een
Britse variant die hier niets te zoeken
heeft. Die nergens iets te zoeken heeft
en al helemaal niet in de Europese
Unie. Een variant die bovendien veel
besmettelijker is dan het ‘gewone’
coronavirus.'
'Het moet gezegd: Rutte was er dit
keer snel bij. Op 20 december 2020
werd een vliegverbod ingesteld vanuit
het Verenigd Koninkrijk en wel tot
1 januari. Dit krachtige besluit had een
levensduur van twee dagen. Op 23
december mochten de vliegtuigen
weer op Schiphol landen. Passagiers
dienden wel een negatieve coronatest
te overleggen vóór ze aan boord
gingen. Die test mag niet ouder zijn
dan 72 uur. Wie raakt er nu besmet in
72 uur? Probleem opgelost.'

'De beroering onder de almaar
uitdijende groep virologen, die onze
talkshows bevolken, was groot.
Volgens van Dissel was er ‘geen reden
voor blinde paniek’, maar juist het
ontkennen van blinde paniek doet mij
het ergste vermoeden.'
'Het OMT luidde de alarmklok: het was
de hoogste tijd voor het instellen van
een avondklok. Dat was slikken voor
Rutte. Hij heeft immers liever dat
mensen zelf begrijpen dat thuis blijven
betekent dat je zoveel mogelijk thuis
moet blijven, omdat er te lande een
virus rondwaart. Maar hij maakte het
klip en klaar duidelijk tijdens de
persconferentie van 20 januari: de
bodem van de gereedschapskist was
bereikt. De snoeischaar, de zaag, het
meetlint, diverse lijmsoorten, de hamer
en de doekjes voor het bloeden:
allemaal tevergeefs ingezet, en nu lag
er op de bodem alleen nog een
avondklok.'
'Helaas was het kabinet vergeten om
het invoeren van een avondklok
preventief op te nemen in de
Coronawet. En nu rest Grapperhaus
niets anders dan een beroep te doen

Stichting
Kamers met Aandacht
nieuwe partner
‘Samen voor Nieuwegein’
Stichting Kamers met Aandacht is
een nieuwe partner geworden van
‘Samen voor Nieuwegein’ het netwerk voor maatschappelijk betrokken organisaties. Kamers met Aandacht is sinds anderhalf jaar actief
in Nieuwegein en zoekt kamers voor
jongeren tussen de 18 en 23 jaar die
uitstromen uit een jeugdzorgorganisatie of dreigen in te stromen.
Deze jongeren kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken bij het zelfstandig wonen. De meeste jongeren hebben een sociaal vangnet. Maar voor
deze jongeren die dat vaak niet hebben is het prettig als de verhuurder van
een kamer wat aandacht heeft voor
waar de jongere tegenaan loopt met
het zelfstandig wonen. Er komt ook

Links intermediair Karin Beenen,
Samen voor Nieuwegein; rechts
coör-dinator ‘Kamers met Aandacht’
Marjolein Buurman
een begeleider langs die de zorg op
zich neemt.
Zorgorganisaties die gebruik willen maken van de dienstverlening van stichting Kamers met Aandacht kunnen
contact opnemen met de coördinator in
Nieuwegein, Marjolein Buurman. Ook
wil Marjolein graag in contact komen
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Aflevering 36
Alle afleveringen vind je hier.

op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; met een
beroep op artikel 8 lid 1 juncto 3, kan
hij ‘vertoeven in de open lucht’
beperken in uitzonderlijke omstandigheden. Daar moet de koning ook
voor tekenen.'
'Ik had eigenlijk gehoopt dat ik de
uitkomst van het kamer debat over de
avondklok mee had kunnen nemen in
deze column. Maar toen ik net nog
even naar het live uitgezonden debat
keek, zag ik aankomen dat het nog
een hele lange zit gaat worden.'
'Vermoedelijk wordt er ook nog zwaar
gepolderd over de aanvangstijd van de
avondklok om zo nog enkele minuten
van vrijheid voor het volk bij elkaar te
sprokkelen.'
'Intussen vraag ik me af de Wet
buitengewone bevoegdheden ook
voorziet in een listig artikel dat het met
honderden tegelijk fysiek ‘kerken’ kan
beperken. De situatie is er uitzonderlijk
genoeg voor.'

met mensen die een
kamer over hebben en
deze tijdelijk willen verhuren aan een jongere.
Bedrijven kunnen
Kamers met Aandacht
steunen door het leveren
van een bijdrage voor
een Tiny House. Dit kan
bijvoorbeeld ook in de
vorm van een social return verplichting. Kamers
met Aandacht heeft een ANBI status.
Meer informatie is hier te vinden.
Bellen met Marjolein Buurman:
06-52681859. Het e-mailadres is: marjolein@kamersmetaandacht.nl.
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Veiligheid en verloedering
vrachtwagenparkeerplaatsen
ter discussie
De twee vrachtwagenparkeerplaatsen in Nieuwegein zijn al lange tijd
een doorn in het oog van de politiek
en omwonenden van de Structuurbaan en de Montageweg waaraan de
parkeerplaatsen zijn gelegen. Op
beide parkeerplaatsen vindt overlast
plaats en wordt er massaal afval
gedumpt. Ook illegaal (overnachtende) chauffeurs doen er hun behoeften in de bosjes.
Naar aanleiding van een eerder ingediende én aangenomen motie heeft het
college een (verkeerskundig) onderzoek laten uitvoeren door het bureau
Ecorys om te komen tot een toekomstbestendige, werkbare en betaalbare
oplossing voor het vrachtwagenparken
in Nieuwegein en voor Nieuwegeinse
chauffeurs in het bijzonder.
Het college van B&W in Nieuwegein
gaat aankomende donderdag 21
januari met de gemeenteraad in gesprek over het rapport van Ecorys dat
zij heeft opgesteld over het vrachtwagenparkeren. De verschillende oplossingen in het rapport zijn onderwerp
van gesprek. Aan de hand van de
uitkomsten van deze dialoog zal een
keuze worden gemaakt tussen de genoemde oplossingen. Als alles meezit
zal de politiek snel een raadsvoorstel
neerleggen om tot uitvoering te komen
om de problematiek rond deze parkeerplaatsen op te lossen.
In het rapport van Ecorys worden verschillende oplossingsrichtingen benoemd. Op basis van deze analyse
willen het college eerst inzetten op het
weren van de voertuigen van Nieuwegeinse bedrijven, omdat uit het onderzoek blijkt dat dit tot verlichting van de
parkeerdruk leidt. Als aanvullende

Recyclingstation
nu voor alle afval gratis
Als je dit nieuwe jaar afval naar het Recyclingstation brengt, zul je merken dat
dat voor alle afval nu gratis kan. Eerder
moest je voor een aantal afvalsoorten
betalen, maar dat hoeft nu niet meer.
Je kunt er ook gratis een aanhanger
lenen om je afval in weg te brengen.
Deze moet je wel vooraf reserveren.
Nieuwegein werkt ook aan het terugdringen van de wachttijden en volgt de
ontwikkelingen van de coronamaat-

Parkeerplaatsen aan de Montageweg (boven) en de Structuurbaan (onder)

maatregel wil zij, in goed overleg met
de standhouders, de snackwagens
verplaatsen naar een andere locatie op
het parkeerterrein. Tevens zal onderzocht worden of een vorm van toegangscontrole mogelijk is. ‘We denken
daarbij in eerste instantie niet aan een
slagboom maar aan vergunningverlening op kenteken of op naam voor een
deel van de parkeerplaatsen.’

Deze oplossingen zijn conform het
voorstel van onderzoeksbureau Ecorys. Ecorys stelt nog wel voor om de
parkeerplaatsen fysiek af te scheiden
voor personenverkeer en vrachtverkeer. Ook stelt zij voor om goede fietsen OV-voorzieningen aan te leggen in
de buurt van de twee parkeerplaatsen
en overnachtende cauffeurs te weren.

regelen. Als er een versoepeling komt
van de maatregelen mag je weer met
meer bezoekers tegelijk op het perron
om afval weg te gooien.

van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
Voor het illegaal dumpen van afval op
straat worden bekeuringen uitgeschreven. De BOA’s controleren hier
streng op. De gemeente Nieuwegein
wil er voor zorgen dat ieders
leefomgeving schoon, heel en veilig is.
Tot slot mag het PMD weer bij het
restafval.

10 euro voor grofvuil afspraak
Het is het gemakkelijkst, het goedkoopst en het meest duurzaam om je
afvalstromen zelf te scheiden op het
Recyclestation. Want voor het laten
ophalen van grofvuil zal 10 euro per afspraak worden gevraagd. Je kunt dan
niet alle afvalstromen aanbieden. Kijk
voor de aanbiedregels op de website
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het
dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan
door Kim, mensen uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: 'Nog een verandering in Nieuwegein! Vanaf nu kun je al het afval gratis naar het recyclestation brengen. Je hebt geen
excuus meer, want je kan zelfs een aanhangwagen lenen! Tenzij je geen auto hebt, natuurlijk. Of een rijbewijs. Hm, zoals
ik, dus. Dan maar op de fiets! Gezond voor het lichaam en het milieu.'

Kies je wit
of wit op je wanden?
De kleurtrends van 2021
Tijdloos mooi wit. Menig interieurblog of boek staat er vol van. Maar
welke tinten wit kies je dan en
waarmee combineer je wit? En ook
niet onbelangrijk, hoe creëer je die
mooie strakke witte wand nou
eigenlijk?
Of je nu gaat verhuizen of je eigen huis
een frisse look wil geven, wit is tijdloos
mooi en heel erg goed te combineren
met andere trendy kleuren. Daarom
alles wat je moet weten over wit.
Diverse tinten wit
Wit klinkt als één tint maar wist je dat
er ook in wit heel veel verschillende tinten zijn? Hoe zuiverder de wittint is,
hoe koeler het wit oogt. Maar door die
koele uitstraling zullen andere items en
kleuren juist de aandacht trekken en
krijgen die ze verdienen. Witte wanden
en plafonds blijven daardoor altijd
trendy. Wil je het een groot contrast
creëren, dan kies je het voor de wittint
RAL 9016. Wil je liever een warmere
en zachtheid in het wit terug laten
komen, dan is een kleur waar iets rood
en geel in zit beter geschikt.
RAL 9001 bijvoorbeeld is een crème
wittint met een beige, rood oranje ondertoon. Het is ook de standaard kleur
voor bouwmaterialen als stopcontacten
en kozijnen in oudere huizen. RAL
9010 is zoals gezegd een zuiver wit.

Iets gelig en lichter dan 9001. De
bouwmaterialen van nu hebben
meestal deze kleur. En dan is er
nog het genoemde RAL 9016,
dit is de meest voorkomende
kleur wit. Het zogenaamde verkeerswit
en de lichtste kleur. Deze kleur bevat
geen kleur pigment en wordt daardoor
veel gekozen voor plafonds en muren.
Maar ook RAL 9010 is al jaren een super populaire kleur.
Mooie strakke wanden
Een mooie uitstraling begint
natuurlijk bij een mooie egale
strakke wand. Woon je of verhuis
je naar een nieuwbouwwoning, dan
worden de wanden bijna altijd 'behangklaar' opgeleverd. Dit 'behangklaar' betekent niet dat je ze alleen
kunt behangen. Het betekent dat
de wanden klaar zijn voor de
laatste afwerking. Je kunt de
wanden dus ook laten dunpleisteren en latexspuiten (ook
wel airless spuiten genoemd). Het is
dé manier om je wanden snel en super
efficiënt te voorzien van een mooie
frisse witte kleur. Ga je naar een
bestaande woning en wil je enkele
wanden behangen, laat deze dan eerst
weer mooi strak maken door de stukadoor. Zo weet je zeker dat je behang
mooi strak tegen de wand komt en een
mooi geheel vormt met de strak gestucte wanden.
Wit combineren
In 2021 staan de neutrale kleuren centraal. Dat betekent dat je het wit goed
17

kunt combineren met zand- en beigetinten die rust maar ook een subtiele
warmte aanbrengen in je interieur. Met
accessoires tover je je kamer makkelijk
om van de winter naar de lente. Denk
aan kaarsen in de door jou gekozen
kleur of pluizige tapijten en kleedjes,
zachte plaids en sfeervolle kussens. Bij
de nude trend kun je ook goed combineren met materialen als rotan, hout,
riet of zelfs leer.
(meer lezen)
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'Storingen aan trambaan
moeten zo snel mogelijk
opgelost worden'
Tramlijn 60 tussen Utrecht en
Nieuwegein is aan het begin van de
middag afgelopen vrijdag opnieuw
stilgevallen. Net als die ochtend
vroeg is een wisselstoring in
Nieuwegein Zuid de oorzaak.
Vervangend vervoer was er niet.
U-OV adviseert reizigers om een
reguliere bus te nemen.
Die morgen begonnen de trams vanaf
07.32 uur weer te rijden. De trams
lagen er toen ruim een kwartier uit.
Even na 12.00 uur trad er een nieuwe
grote storing op. Het vervoerbedrijf
verwachtte dat het ongeveer een uur
duurt om die te verhelpen.
'Sinds 3 januari zijn we met de trams
gaan rijden en sindsdien hebben we
vier storingen gehad op hetzelfde punt
bij Nieuwegein-Zuid', zegt Ron van
Dopperen in een reactie op alle
storingen. 'In Nieuwegein Zuid kan de
tram een keuze maken tussen twee
perrons. Daar zit een wissel voor en
die wisselt niet altijd even goed, waardoor we nu vier storingen hebben
gehad. Dat is toch wel te veel en dat
moet zo spoedig mogelijk opgelost
worden. Het is onduidelijk of het
mechanisch is of dat het aan de
instructies ligt die we hebben
meegegeven aan de trambestuurders'
aldus van Dopperen.
Eerder vorige week waren er ook al
problemen met het tramverkeer en dat
kwam door dezelfde wissel die niet

Nieuw sein op tramspoor als
baken tegen wisselstoringen
Een groot, nieuw sein vlak voor de
halte Nieuwegein-Zuid attendeert
trambestuurders van U-OV op het
wissel dat hen de weg wijst naar het
eindpunt van de lijn. Met deze recente maatregel wil het trambedrijf
van de provincie Utrecht het risico
op wisselstoringen beperken.
Sinds op 3 januari de vernieuwde lijn
60 Utrecht-Nieuwegein in gebruik is
genomen, zijn op dit eindpunt van de
trambaan vier wisselstoringen
geweest. De storingen zorgden voor
uitval van ritten met de nieuwe trams
en daar zit natuurlijk geen enkele
reiziger op te wachten. Reden om op
deze locatie met spoed aanvullende
maatregelen te nemen.
_______________________________

goed werkte. Zo was er tussen Utrecht
Centraal en Westraven ook al sprake
van een wisselstoring. 'Het is duidelijk
dat we hier iets mee moeten doen',
zegt van Dopperen.
Planning opening tramlijn 61
Bij een goed resultaat van de testnacht
starten we met de testritten op de klok
van de dienstregeling overdag en in de
avond. Ook worden trambestuurders
op dit vernieuwde traject opgeleid.
Reizigers zijn tijdens deze testritten
helaas nog niet welkom aan boord.
Alle inspanningen zijn erop gericht om
tramlijn 61 Utrecht-IJsselstein uiterlijk
eind februari 2021 in gebruik te nemen.
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Baken voor trambestuurders
Het nieuwe sein is op vrijdag 15 januari
door de storingsdienst van Strukton
Rail geplaatst en is vanaf grote afstand
goed zichtbaar. Het sein werkt als een
baken voor de trambestuurders om
hen erop te attenderen dat ze het wissel naderen, zodat zij voldoende tijd
hebben om het vervolgspoor te kiezen
naar de eindhalte Nieuwegein-Zuid.
Deze maatregel beperkt daarmee ook
het risico op wisselstoringen. De maximale snelheid vlak voor het wissel is
bovendien beperkt naar 20 kilometer
per uur. Ook dit helpt de trambestuurders om op tijd af te remmen en over
het wissel de rijweg naar de eindhalte
in te slaan.
Situatie blijft onder toezicht
De provincie Utrecht houdt intussen
samen met vervoerder U-OV de situatie op deze locatie van de vernieuwde
tramlijn extra goed in de gaten. Daarbij
wordt ook gekeken naar het technisch
functioneren van het beveiligingssysteem dat het wissel en het sein aanstuurt.
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein
Fietst en Clarion Wegerif van
Fietsersbond Nieuwegein vertellen
elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen
bezighoudt of treft.
Vandaag geen zonnige foto, want de
afgelopen dagen waren vol regen en
wind. Enkele fietsers spoeden zich over
de Batauweg, maar we zien geen
ouders met kinderen of kwetsbare
ouderen. Die durven hier niet te fietsen. Op deze wijkwegen, waar fietsers
de schaarse ruimte moeten delen met
heel veel auto's, ligt deze week onze
focus. Lees onze reactie op de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030
op nieuwegein.fietsersbond.nl

Politie onderzoekt
verspreiding folders
over Corona in Nieuwegein
De politie onderzoekt de herkomst
van de kranten en folders die onlangs zijn verspreid in Nieuwegein
over het Coronavirus. In de zogenaamde kranten en folders zou
gesteld worden dat het Coronavirus
net zo gevaarlijk is als griep en dat
het dragen van mondkapjes lariekoek is. Ook stelt de maker van de
‘Andere Krant’ dat de burger met
fakenews wordt bestookt omtrent de
pandemie die ons leven bijna een
jaar beheerst. Overheid en journalisten zouden hieraan schuldig zijn.
De ‘Andere Kranten’ zijn gedrukt door
het bedrijf Infoflyers, ‘Een project dat
gestart is om een zo groot mogelijke
groep mensen te informeren met feiten
rondom nieuws dat momenteel speelt’
aldus te lezen op hun website. Zo kwamen eerder edities uit over MH17,
Rusland en meer. Deze items zijn
steeds terug te lezen in de nieuwste
‘Andere Krant’. Met het verspreiden
van dit misleidende nieuws wordt ingespeeld op het sentiment van de burger
en proberen de makers abonnementen
te verkopen op hun ‘Andere Krant.’ Op
het eerste gezicht worden er geen
strafbare meningen in verkondigd. Het
is dan ook moeilijk om hier iets tegen
te ondernemen.
De politie heeft meerdere meldingen
gekregen van inwoners uit Nieuwegein. Maandagavond 18 januari ontvingen bewoners in de wijk Batau zuid de
zogenaamde ‘Andere Krant.’ De ver-

LEKKER BEWEGEN
TIJDENS DE LOCKDOWN
Basketbal
Maandag 1 februari
14:30 - 16:00
Park Blokhoeve (Akkerhoeve)
Jeugd 6-12 jaar
Buitenspeelspellen
Dinsdag 2 februari
14:30 - 16:00
Park Oudegein (verzamelen Jacks
Grill House)
Jeugd 6-12 jaar
spreiding van dit soort berichten zien
we wel vaker op sociale media, maar
dat ze nu ook bij mensen in de bus belanden, komt veel minder voor. Ook
worden er losse folders verspreid met
desinformatie over het virus en het
vaccin. Dit kan wel strafbaar zijn.
Momenteel wordt onderzocht wie de
kranten en folders hebben verspreid in
Nieuwegein. Ook onze redactie zou
willen weten wie dat heeft gedaan in
Nieuwegein. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Weet u meer over de identiteit van de persoon die de krant
maandag jl. heeft verspreid? Heeft u
beelden van de verspreider? Dan ziet
onze redactie dit graag tegemoet. De
kranten in Batau zuid zijn afgelopen
maandag tussen 19.30 en 20.30 uur
verspreid. Beelden en/of informatie
mag naar onze redactie. Het e-mail
adres is redactie@pen.nl.
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Voetbal
Woensdag 3 februari
14:00 - 16:00
Bij sporthal Galecop
Jeugd 8-15 jaar
Sport en spel
Woensdag 3 februari
14:30 - 16:00
Buitenvelden achter zwembad
Merwestein
Jeugd 6-12 jaar
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