De Digitale Nieuwegeiner
JAARGANG 26

WEKELIJKSE SELECTIE NIEUWS IN PDF-FORMAAT VAN PEN.NL

8 JANUARI 2021
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BESTE TATOEËERDER TER WERELD
Verpleegkundige
Angelique Diks
krijgt als eerste
vaccinatie
in Nieuwegein:
'Ik voel me
vereerd dat ik
vandaag de prik
mocht krijgen'

Fietsfoto van de Week

VANAVOND: DE ONLINE NIEUWJAARSQUIZ
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.
Nieuwjaarsquiz, 8 januari • Werken met alcoholmarkers, 9 januari • Chibi
voor beginners, 16 januari • 3 Miljoen voetstappen naar Sicilië, 21 januari •
Superjam, 22 januari • Adem, 22 januari • Tere zieltjes, 23 januari • Kawaii
voor beginners, 24 januari • Keefman, 28 januari • The Glow Teenage Dance, 29 januari • Het dreigt volslagen goed te komen, 29 januari • 3D-knippen, 30 januari • Komnademarkt, 30 januari • Liefdescollege, 30 januari •
Zie je zondag, 7 februari • Amazing Grace, 10 februari

Speciaal verjaardagscadeau Henk Jan van Eijk • Anna van Rijnpenning
voor Cobus van Rooijen • 25 Pakketten vol liefde • Identiteitskaart met
DigiD • Linda Prins vrijwilliger van het jaar • Martijn Stekelenburg verlaat
politiek • Uitstel smaadproces • Nieuwegeinse verongelukt op A2 • Tramlijn 60 rijdt! Maar: Is die tramlijn wel veilig? • Politie zoekt dashcambeelden
• Inspraaktermijn mobiliteitsvisie verlengd • Coronashopper • NU91 wil
duidelijkheid • ROC helpt NL-Doet • Veel meer autobranden • Gerrit
Plomp blijft • Extra subsidie cultuureducatie • Warmtebron Utrecht wil
door • Verzet tegen aardwarmtewinning • Nieuwe SP-fractievoorzitter •
En nog veel meer...
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Te ervaren
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Groene curry met rijst,
kippendijen, bloemkool
en broccoli
Een verrassend lekker gerecht vol van
gezonde ingrediënten.
Naar het recept.

Onstuimig weer zorgde
voor schade in Nieuwegein

Anna van Rijnpenning
voor Cobus van Rooijen

Het was zondag 27 december onstuimig
en nat weer. In het binnenland leverden
windvlagen tot 90 kilometer per uur hinder op. In Vreeswijk waaiden verschillende bomen om. Een daarvan viel tegen een huis op De Kade. De brandweer is druk geweest met het afhandelen van veel stormschade.

Zondag 20 december heeft de heer
van Rooijen (Cobus) de Anna van
Rijnpenning gekregen. In de
St. Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg werd de Nieuwegeiner
verrast via een Livestream verbinding
met burgemeester Frans Backhuijs.
Vanwege het Coronavirus was het
niet mogelijk om de heer van Rooijen
persoonlijk de penning te overhandigen. Dat deden de kleinkinderen.
De heer van Rooijen doet al meer dan
30 jaar vrijwilligerswerk voor de kerk.
Eerst bij de kerk aan de Jutphaseweg
en later bij de St. Nicolaaskerk aan de
Utrechtsestraatweg. Naast het onderhouden van het groen rondom de kerk,
zet de heer van Rooijen zich ook in voor
de verkoop van de kerstbomen.

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 Loenersveste in de wijk
Fokkesteeg.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Aardwarmte winnen
Gisterenavond vond een raadsvoorbereidendoverleg over de Afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte
plaats. Dat overleg was online te volgen.
Dit onderwerp is over twee sessies verdeeld. Deze eerste sessie is gericht op
het politieke debat met meesprekers.
Op 14 januari is de tweede sessie, gericht op het onderlinge politieke debat
met de fracties. Meespreken is alleen in
de eerste sessie mogelijk. Meer over het
winnen van aardwarmte lees je hier en
hier in deze Digitale Nieuwsbrief.
Gelet op de corona maatregelen
bestaat de kans dat een evenement
niet door kan gaan.
Neem bij twijfel contact op met de
organisatie.
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Na de uitreiking werd de heer van
Rooijen feestelijk toegezongen voor de
kerk, waarna hij trots zijn Anna van
Rijnpenning toonde aan onze videograaf
Michael Simonse die ter plekke was.
Anna van Rijn
Anna van Rijn, initiator van het onderwijs in Jutphaas, wordt tot op de dag
van vandaag geëerd. Ze is naamgever
van zowel het Anna van Rijncollege,
als de Anna van Rijnpenning.
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Vanavond
Online Nieuwjaarsquiz
in plaats van
Nieuwjaarsfeest
Traditiegetrouw wordt in Nieuwegein
het nieuwjaarsfeest van de stad op
de eerste maandag van het jaar in De
Kom gevierd. Dat kan nu door de
Coronamaatregelen niet doorgaan.
Daarom hebben de gemeente Nieuwegein, MOvactor, Verbindion, bibliotheek De tweede verdieping en De
Kom stadstheater en kunstencentrum een feestelijk alternatief bedacht: een online Nieuwjaarsquiz. En
een quiz is natuurlijk geen quiz zonder prachtige prijzen en deelnemers!
De hoofdprijs mogen we alvast verklappen: een kookworkshop, gegeven door niemand minder dan burgemeester Frans Backhuijs zelf.

Tussendoor draait DJ Vrijmoed muziek
van 50 jaar Nieuwegein. Dat wordt
swingen geblazen op plaatjes uit de
70/80/90’s. Ook houdt de burgemeester
zijn nieuwjaarsspeech en reikt hij online
de jongerenlintjes uit. Daarna maken we
de prijswinnaars van de quiz bekend.
De avond eindigt rond 21.00 uur.
Programma
De avond start vrijdagavond 8 januari
2021 om 19.00 uur met een gesprek
tussen presentator Oscar Kocken en
burgemeester Frans Backhuijs. Daarna
begint de quiz met vragen over onder
andere onze stad, geschiedenis, kunst/
cultuur en sport.

Alle Nieuwegeiners, jong en oud, zijn
welkom om het digitale nieuwjaarsfeest
bij te wonen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Voor dit evenement is
een speciale Facebookpagina aangemaakt. Aanmelden voor de Nieuwjaarsquiz kan via de website van Nieuwegein 50 Jaar.

bij hem een ruim assortiment aan harden softdrugs worden besteld. S. bezorgde de drugs vervolgens bij de klanten en zette ook verslaafde kennissen in
als drugskoeriers.
Preswin S. had een koffer vol harddrugs
verstopt op de zolder van een vriend in
Benschop. Die drugs hadden een waarde van een ton, zei hij in de rechtbank.
De 29-jarige vriend die de drugs bewaarde, legde een uitgebreide bekentenis af en kreeg de laagste straf: 200
dagen cel, waarvan 152 voorwaardelijk.
Hij hoeft niet terug naar de gevangenis.

De vrouw van de hoofdverdachte hoeft
ook niet terug naar de gevangenis. De
rechtbank houdt er rekening mee dat zij
voor haar twee kinderen moet zorgen
en veroordeelde haar tot twee jaar cel,
waarvan 22 maanden voorwaardelijk.

Vijf jaar cel
voor Nieuwegeinse leider
bezorgdienst harddrugs
De Nieuwegeinse leider van een
groep die harddrugs op bestelling
leverde in de regio is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het vonnis van de Utrechtse rechtbank is
een stuk lager dan de acht jaar cel
die het Openbaar Ministerie eiste.
Vier mannen die voor de 37-jarige
Preswin S. als drugsbezorgers werkten,
kregen lagere, grotendeels voorwaardelijke, celstraffen. Ook de vrouw van de
hoofdverdachte is door de Utrechtse
rechtbank veroordeeld. Volgens de
rechtbank vormden de zes verdachten
een criminele organisatie gericht op de
handel in drugs.
Koffer vol harddrugs
De verdachten werden afgelopen voorjaar aangehouden bij een grote politieactie in meerdere plaatsen in de regio.
De recherche was getipt dat de Nieuwegeiner vanuit zijn huis in drugs handelde. Telefonisch en via whatsapp kon

Van geluk spreken
Twee Houtense drugskoeriers van 30
en 34 jaar oud zijn veroordeeld tot twee
jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk. Een 27-jarige koerier uit
Nieuwegein kreeg anderhalf jaar cel,
waarvan vier maanden voorwaardelijk.
De verdachten mogen gedurende de
proeftijd van drie jaar geen contact met
elkaar hebben en komen onder toezicht
van de reclassering te staan.
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'Preswin S. mag van geluk spreken dat
zijn kinderen wel met een moeder zullen
opgroeien', vermeldt de rechtbank in het
vonnis.
Geld afpakken
De verdachten staat waarschijnlijk ook
nog een flinke financiële aderlating te
wachten. De officier van justitie wil het
geld afpakken dat zij met de handel in
drugs hebben verdiend en komt daarom
binnenkort met een ontnemingsvordering. De verdachten en het OM hebben
twee weken de tijd om in hoger beroep
te gaan.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht/
Riks Ozinga
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ROC-ers helpen met NLdoet
Tijdens NLdoet steken vele mensen
op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart
2021 de handen uit de mouwen. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie
van Nederland, georganiseerd door
het Oranje Fonds. Ook Nieuwegeinse
maatschappelijke organisaties die
vrijwilligers nodig hebben voor een
leuke klus of activiteit, kunnen zich
nog aanmelden.
Ook dit jaar gaan leerlingen van het
Horeca & Toerisme College van het
ROC Midden Nederland meeklussen op
vrijdag. De organisatie van NLdoet in
Nieuwegein is op zoek naar organisaties die op vrijdag ook mee willen doen
aan NLdoet en klussers vanuit het ROC

voor hun klus of activiteit kunnen gebruiken. Organisaties die die dit willen
kunnen contact opnemen met Karin
Beenen van Samen voor Nieuwegein.
NLdoet is de kans om met vrijwilligers
een klus of activiteit aan te pakken.
Meedoen betekent extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid
voor de organisatie. Maatschappelijke
organisaties kunnen hun klus aanmelden op de website van NLdoet.

Leerlingen van het Horeca & Toerisme College doen ook dit jaar mee
met NLdoet. Op de foto zijn ze aan de
slag bij de Museumwerf

Informatie
Voor informatie over NLdoet kunnen
belangstellenden kijken op www.nldoet.nl. Ook kan contact worden opgenomen met Karin Beenen van Samen
voor Nieuwegein, info@samenvoornieuwegein.nl of telefonisch:
06-43368435.

Technische staf
SV Geinoord blijft
Ondanks de gedwongen corona-stop
heeft SV Geinoord toch al het vizier
gericht op het nieuwe voetbalseizoen. Dat betekent dat het bestuur de
contracten met de gehele technische
staf heeft verlengd. Komend seizoen
zal hoofdtrainer Gerrit Plomp aanblijven, geassisteerd door Ramon Bongers. Ook keeperstrainer Rolf Pot
blijft evenals teamleider Wim
Schupp. Dennis Onrust zal ook in de
nieuwe competitie als vlagger blijven
fungeren.

Voor Plomp die al eerder vier seizoenen
werkzaam was op Parkhout, wordt het
dus zijn zesde jaar bij de Nieuwegeinse
zaterdagclub. “Ik ben blij dat de spelersgroep weer het vertrouwen in mij en
de rest van de technische staf heeft
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uitgesproken. Dat geeft de nodige rust
binnen de club in een jaar dat door de
corona alles zo chaotisch is geworden”,
aldus de hoofdtrainer die ook weer kan
beschikken over een volledig fitte selectie wanneer het seizoen hervat wordt.
SV Geinoord speelde de laatste wedstrijd thuis tegen Nita en won het duel
met 5-1. Plomp verwacht dat de huidige
competitie niet voor maart 2021 hervat
zal kunnen worden.
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Omwonenden furieus over mogelijk boren
naar aardwarmte in hun achtertuin
De omwonenden van het stukje braakliggend grond
langs de Zuidstedeweg en nabij de tennisbanen aan de
rand van Park Oudegein (Hoek Zuidstede) zijn furieus.
Afgelopen woensdag moesten zij uit de media vernemen dat in hun achtertuin mogelijk geboord gaat worden
naar aardwarmte. Volgend op nader onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat Hoek Zuidstede het meest
haalbaar wordt geacht om te boren naar aardwarmte. De
bewoners overwegen in opstand
te komen. ‘Geen tweede Groningen in Nieuwegein’ is het geluid
dat men laat horen.

tion naast het terrein van het St. Antonius Ziekenhuis Ziekenhuis, is een groot voordeel. Hiermee wordt de investering
laag gehouden om de aardwarmte richting de huishoudens
te krijgen.
De bewoners rondom het gebied willen overleg en overwegen in opstand te komen. Op sociale media wordt opgeroepen om spandoeken te maken en fluitjes te kopen om reuring te maken. Ook is er een petitie gestart.

Warmtebron Utrecht, een samenwerking tussen onderzoekers en
ENECO, heeft Hoek Zuidstede in
Nieuwegein gekozen als locatie om
het onderzoek naar aardwarmte
voort te zetten. Op basis van studies, de business case en alle andere wegingscriteria komt deze plek bij
het kruispunt van de Zuidstedeweg
met de ‘s-Gravenhoutseweg als
beste uit de bus. De eerder vermelde vier overgebleven geschikte locaties zijn hiermee komen te vervallen
(het waren eerder 20 locaties).
Door het winnen van aardwarmte op
deze plek kunnen op een vrij makkelijke én goedkope manier minimaal 3000 huishoudens voorzien
worden van warmte in hun woning.
Ook het nabij liggende warmtesta-

Enkele reactie op Social Media
van omwonenden
Albert K.: ‘Wow vet idee om in opstand te komen. Straks boren ze
heel Nieuwegein kapot, zou ontzettend zonde zijn.’
‘Denk bij de verkiezingen ook eens
aan welke landelijke partijen we te
danken hebben dat wij het enige
Europese land zijn dat van het gas
af zou moeten. Partijen zoals
GroenLinks D66 en PvdA (met o.a.
Frans Timmermans).’

NAAR DEZE PAGINA

Verpleegkundige
Angelique Diks
krijgt als eerste
vaccinatie in Nieuwegein

‘Overheid en pilot gaan meestal
faliekant fout. En dan kijkt iedereen
naar Nieuwegein als dat dorpje wat
genaaid is door de energiemaatschappij in een pilot.’

‘Alhoewel we nog lang niet iedereen in
ons ziekenhuis kunnen vaccineren, is
dit wel een heel goed begin en een
enorme mijlpaal. We hebben samen al
zó lang en zó hard gewerkt om zoveel
mogelijk zorg aan zoveel mogelijk patiënten te kunnen blijven geven. En nu
is er licht aan het einde van die tunnel.
Hopelijk komen er snel meer vaccins
beschikbaar voor iedereen in de zorg
en in Nederland’ aldus het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein.

Nadat ziekenhuisapotheker Rob
Kuiper vanochtend de eerste lichting vaccins in ontvangst nam voor
het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein en met zijn team de eerste vaccinaties had klaargemaakt,
was het dan zover. Angelique Diks,
verpleegkundige op Covid-afdeling
F2 in het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein kreeg als één van de
eerste medewerkers de prik.

'Ik voel me vereerd dat ik vandaag al
de prik heb mogen krijgen, omdat ik
natuurlijk mezelf wil beschermen maar
ook de patiënten en dierbaren in mijn
eigen omgeving. Ik hoop dat het vaccineren ervoor zorgt dat we met elkaar
snel weer naar het normale leven terug
kunnen', aldus Angelique.

Geen gevaarlijke
aardwarmteboringen
in bebouwde gebieden
in Nieuwegein

De groep zorgverleners die deze week
het vaccin krijgt, behoort tot het vaste
team of worden langdurig ingezet in de
directe patiëntenzorg aan Covid patiënten op de SEH, Intensive Care of
elders in de COVID-zorg, volgens de
landelijke richtlijnen.
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Het St. Antonius Ziekenhuis vindt het
belangrijk om alle medewerkers een
veilige werkplek en optimale bescherming te bieden. Daarbij horen de mogelijkheid tot het houden van voldoende afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen, thuiswerkmiddelen en
testen. Het totale pakket aan maatregelen, inclusief vaccinatie van uiteindelijk alle medewerkers, stelt ons in de
gelegenheid continuïteit van zorg te
bieden aan patiënten die dat nodig
hebben.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.

Januari 2010
Nieuwegeiner Michel Vorm was
tijdens het SportGala een van de
genomineerden voor de titel
Sportman van het Jaar 2009.

Nieuwegein maakt werk
van
verduurzaming vastgoed

Vijf-gangen diner
enthousiast ontvangen
door buurtbewoners

De komende jaren gaat de gemeente
Nieuwegein in kaart laten brengen
hoe de gebouwen die eigendom zijn
van de gemeente klimaatneutraal
gemaakt kunnen worden. Deze opdracht wordt voor de gemeente door
bbn adviseurs uitgevoerd. Wethouder Jan Kuiper ondertekende net
voor de kerst daartoe een overeenkomst met directeur Arne Balvers
van bbn adviseurs.

Op 2e kerstdag is door de kookgroepen van Buurtplein Doorslag
een lekker vijf-gangen diner gemaakt. Dit voor 37 wijkbewoners die
normaal bij in het Buurtplein komen
eten, maar nu vanwege het coronavirus noodgedwongen thuis de
kerst vierden. Het koken moest
aangepast worden door corona
waarbij twee teams van vier kookmaatjes het vijf-gangen diner be-

De ambitie om het vastgoed te verduurzamen past in de Routekaart Nieuwegein Energieneutraal in 2040. De gemeenteraad heeft de Routekaart in
2017 vastgesteld. Nieuwegein is een
stad die nú leeft én denkt aan de toekomst. Een belangrijke ambitie daarbij
is er samen voor zorgen dat Nieuwegein een gezonde, gelukkige en groene
stad is, ook voor de komende generaties. Gemeente Nieuwegein: 'Daarom
zetten we ons in voor een energieneutraal Nieuwegein in 2040. Dat betekent
dat we de uitstoot van CO2 door onze
stad terugdringen en compenseren,
gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk
hergebruiken en werk maken van duurzame energiebronnen.'
Wethouder Jan Kuiper schetst de klimaatambitie: 'Een belangrijke manier op
weg naar die klimaatneutrale stad is het
op orde brengen van onze energiehuishouding. In 2040 willen we dan ook
energieneutraal zijn. We maken gebruik

reidde. Drie teams namen de bezorging op zich. Een aantal gasten
kwam zelf, geheel coronaproof, hun
diner-box afhalen in het Buurtplein
om zo er even uit te zijn en nog een
gezellig praatje te maken.
Eén van de bezorgteams had een
gitaar bij zich en luisterde het bezorgmoment op met live muziek. Naast het
vijf-gangen diner was er nog een speciaal voor deze kerst gemaakt memory
spelletje, een veilig led kerst-thee lichtje, een kerstkaart en lekker flesje wijn.
‘De reacties van zowel de
afhalers als de mensen
waar bezorgd is, waren lovend. Zowel voor
het eten als voor alle
moeite die gedaan
was. Ook de vrijwilligers hebben genoten
van het samen koken,
inpakken en bezorgen.
We kijken uit naar het
weer koken met de
buurtgenoten op het
Buurtplein, zodat we
naast het eten weer
van elkaars gezelschap en verhalen

van duurzame energiebronnen zoals
zonne-energie. En we zorgen dat we
meer bewust met ons energiegebruik
omgaan, zodat er uiteindelijk minder
energie nodig is. Het verduurzamen van
gebouwen en woningen is daar een
goed voorbeeld van.
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Extra subsidie
voor basisscholen
in o.a. Nieuwegein
voor cultuureducatie
De basisscholen in Nieuwegein, maar
ook in de rest van de provincie
Utrecht, krijgen samen 1,2 miljoen
euro van de provincie Utrecht. Hoeveel geld er naar Nieuwegein gaat is
onbekend, maar het bedrag is bedoeld om de creatieve ontwikkeling
van leerlingen een boost geven. De
helft van het budget komt van de
provincie Utrecht en negen grotere
gemeenten. Dit bedrag is door het
Fonds voor Cultuurparticipatie nog
eens verdubbeld na een aanvraag
van Kunst Centraal.
Hoe het geld wordt besteed, hangt af
van de ambitie van de school. Het kan
bijvoorbeeld worden ingezet voor extra
muziekles, maar ook om kinderen in
aanraking te laten komen met theater.
En het is nog veel breder dan dat, zegt

De Hulpdienst Nieuwegein
staat ook in 2021
weer voor je klaar
De maand januari is voor veel mensen een donkere maand, de kerstlichtjes verdwijnen weer uit de huizen en uit het straatbeeld en een ieder gaat weer zijn ‘gewone’ gang,
voor zover dat vanwege de lockdown
mogelijk is. Maar ook in deze tijd kun
je terugvallen op de hulp en ondersteuning van AHN-vrijwilligers.

Mirjam de Heer van Kunst Centraal, een
partnerorganisatie van de provincie
Utrecht.
Het zogenoemde programma Cultuureducatie met Kwaliteit is een verdieping
van huidige aanbod. Het biedt scholen
en gemeenten de kans meer doelen op
het gebied van cultuureducatie te verwezenlijken. Het gaat dan bijvoorbeeld
om intensiever samenwerken met culturele instellingen, het vergroten van de
deskundigheid van leerkrachten en het
verbinden van cultuureducatie met andere vakken of leergebieden, zoals taal,
wereldoriëntatie, techniek en burgerschap.
De helft van het budget komt van de
provincie Utrecht en negen grotere gemeenten. Dit bedrag is door het Fonds
voor Cultuurparticipatie nog eens verdubbeld na een aanvraag van Kunst
Centraal. De provincie Utrecht subsidieert niet alleen het basisprogramma,

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein
(AHN) is een vrijwilligersorganisatie
‘van, voor en door inwoners van Nieuwegein.’ Al sinds 1974 brengen AHNvrijwilligers licht bij mensen in huis in de
vorm van sociaal contact, een kopje
koffie, boodschappen doen, klusjes in
en om het huis, belmaatjescontact, een
wandelingetje maken etc. Ook kunnen
zij je helpen bij je thuisadministratie en/
of regelhulp.
Kortom een veelzijdige organisatie met
ruim 140 (gescreende) vrijwilligers. Voor
meer informatie en het uitgebreide aan7

maar ook ‘Cultuureducatie met
Kwaliteit’. Dat doet de provincie om
gelijke kansen voor alle kinderen te
ondersteunen. 'Cultuureducatie is daarbij onmisbaar. Leerlingen ontwikkelen
de 21e eeuwse vaardigheden, die ze
nodig hebben om problemen op te lossen en hun plek in te nemen in de
maatschappij.'
Negen grotere gemeenten hebben met
de scholen de ambities geformuleerd.
Kunstenhuis Zeist / De Bilt, Aan de
Slinger in Houten, DE KOM in Nieuwegein, IDEA Soest, Leerorkest Stichtse
Vecht, School en Cultuur in Veenendaal, SamenDoen in Vijfheerenlanden
en KUVO in Woerden hebben de scholen in hun gemeente aangehoord zodat
ze een programma op maat kunnen
aanbieden. Kunst Centraal, Landschap
Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers bieden daarnaast de scholen in
alle overige gemeenten de kans om hun
cultuureducatie te versterken.

bod kun je kijken op de website van de
Algemene Hulpdienst in Nieuwegein.
Voor uw hulpvraag is de AHN iedere
werkdag bereikbaar tussen 10.00 en
12.30 uur via het telefoonnummer: 03060 67 409 en per e-mail op info@hulpdienstnieuwegein.nl.
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vering. Onderweg kan de reis worden
gevolgd op informatiepanelen en zijn er
voor noodgevallen beveiligingscamera’s
en een directe intercom verbinding met
de bestuurder. De haltes zelf zijn aangesloten op een nieuw glasvezel datanetwerk waardoor meer mogelijk is met
actuele reisinformatie en cameratoezicht.

Vernieuwde tramlijn 60
Utrecht - Nieuwegein/Zuid
rijdt sinds 3 januari
Op zondag 3 januari 2021 zijn de
nieuwe trams op lijn 60 met reizigers
gaan rijden. Wie noodzakelijk gebruik
moet maken van het openbaar vervoer tussen Utrecht Centraal en
Nieuwegein/Zuid is welkom aan
boord van de nieuwe trams op de
vernieuwde lijn.
De laatste weken van het vorig jaar
hebben U-OV en het trambedrijf van de
provincie Utrecht alle registers opengetrokken om de nieuwe trams op deze
lijn op de proef te stellen. Eerst werden
de trambestuurders bekend gemaakt
met de vernieuwde lijn, daarna volgde
een periode dat de trams de gehele dag
en avond stabiel moesten rijden op de
klok van de dienstregeling. De trams
zijn goed uit deze series testen gekomen. En daar was dan het sein op
groen om de deuren te openen voor de
reizigers.
Gedeputeerde Arne Schaddelee (provincie Utrecht): 'Onze prachtige, nieuwe
trams rijden nu op deze lijn. We doen
het allemaal voor de reizigers die een

Verdacht
van brandstichting
aangehouden
De brandweer is 28 december even
na 19.45 uur uitgerukt voor een
brand in een appartement aan de
Graaf Karellaan in de wijk Fokkesteeg. Een Nieuwegeiner is aangehouden op verdenking van brandstichting.

behoorlijke tijd daarop hebben gewacht.
Maar het is dan zover. Zodra de situatie
rondom corona het toelaat, bieden we
samen met U-OV een nadere kennismaking aan met gratis ritten.'
Tijdelijk meer ritten op tramlijn 60
Tramlijn 60 rijdt sinds 3 januari een
dienstregeling met acht ritten per uur
per richting van maandag tot en met
zaterdag. Op zondag wordt een kwartierdienst gereden. Het is een tijdelijke
dienstregeling die geldt totdat tramlijn
61 Utrecht-IJsselstein in gebruik is genomen. Vanaf dat moment wordt op het
traject tussen de tijdelijke tramhalte bij
Nieuwegein-Centrum en de eindhalte
Nieuwegein/Zuid van maandag tot en
met zaterdag gereden op de oorspronkelijke frequentie van een kwartierdienst
met vier ritten per uur per richting.

Vernieuwingen aan tramlijn
Om de lijn geschikt te maken voor de
nieuwe trams zijn alle haltes aangepast.
De perrons zijn niet alleen langer en
lager geworden maar met aanpassingen aan de haltes en de introductie van
een speciale loopplank ook geschikt
gemaakt voor gebruikers van rolstoelen
en rollators. De trambaan is vernieuwd
voor de komende dertig jaar. Daarbij
zijn ook extra werkzaamheden uitgevoerd om de trambaan te stabiliseren
door damwanden te plaatsen.
Hoewel de nieuwe tramlijn uitgebreid is
getest kunnen in de aanloopfase vanwege kinderziektes nog enkele storingen optreden aan het technische systeem. In dat geval kunnen reizigers gebruik maken van bussen.
Reis OK met het OV!
De overheid roept iedereen op om
zoveel mogelijk thuis te blijven en
niet onnodig op pad te gaan. Deze
oproep geldt ook voor het OV: reis
alleen als het noodzakelijk is. Hoe je
OK met het OV reist, lees je hier:
www.reisok.nl Hopelijk kan het OV in de
loop van 2021 iedereen van harte welkom heten in de nieuwe trams.

Extra ruimte en comfort
Reizigers kunnen sinds 3 januari op
deze lijn kennismaken met de nieuwe
41 meter lange trams uit Spanje. Deze
zijn door leverancier CAF in opdracht
van de provincie Utrecht gemaakt en
bieden niet alleen meer ruimte, maar
ook extra comfort. Zo zijn de trams
voorzien van een moderne airconditioning, vloerverwarming en een soepele

Volgende stap: opening tramlijn 61
Nu lijn 60 in gebruik wordt genomen, is
de vervolgstap erop gericht om tramlijn
61 Utrecht-IJsselstein te beproeven met
opleidingsritten en testritten op de
dienstregeling. Alle inspanningen zijn
erop gericht deze tramlijn uiterlijk eind
februari 2021 in dienst te stellen.

Over de toedracht van het incident kan
de politiewoordvoerder niets zeggen.
De brandweer werd rond 19.45 uur opgeroepen en ging met enkele blusvoertuigen ter plaatse. Het brandje was snel
onder controle, daarna werd het pand
geventileerd.

Nieuwegein ook al een man aangehouden vanwege het in brandsteken van
zijn woning. Dat was aan de Mandolahof in de wijk Zuilenstein.

Nader onderzoek moet uitwijzen wat er
precies is gebeurd en wat de rol is van
de aangehouden man. Eerder werd in
8

Maar: Is de tramlijn wel veilig?
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Vernieuwde Tramlijn
in gebruik
maar is hij wel veilig?
Zondag 3 januari is de tram tussen
Utrecht en Nieuwegein Zuid weer
gaan rijden. Later volgt het traject
naar IJsselstein. De Nieuwegeinse
VVD is verheugd dat de tram na meer
dan een half jaar weer is gaan rijden.
Maar is de vernieuwde trambaan wel
veilig? Zo vraagt de VVD in Nieuwegein zich af. Daarover heeft de partij
die dag schriftelijke vragen gesteld
aan het college van B&W.

Henk Jan Schat, fractievoorzitter VVD
Nieuwegein: ‘Vanwege de realisatie van
een nieuw bus- en tramstation in het
centrum van Nieuwegein (City Plaza) is
de halte City Plaza tijdelijk verplaatst. Er
is een nieuwe tijdelijke halte ingericht
iets ten noorden van de oude halte. De
Nieuwegeinse VVD heeft geconstateerd
dat de perrons van deze halte maar
vanaf een zijde te betreden zijn namelijk
vanaf de zijde van het busstation. Personen die vanaf de loopbrug komen
vanuit Batau Zuid moeten eerst voorbij
perrons lopen om daarna terug op het
perron te komen. Het is maar de vraag

Team KiKa Nieuwegein
al fietsend en bezorgend
het nieuwe jaar in

Je kon via de website van the Good
Food ook lootjes kopen voor KiKa. Als
tegenprestatie heeft team KiKa een deel

van de thuisbezorging op zich genomen. De ‘Winterloterij’ duurde vanaf de
kerstdagen tot en met zondag 3 januari.

Dit zijn de voordelen
van een wijnklimaatkast

is in een prachtige Rains rugzak. In
plaats daarvan is het aan te raden om
een wijnklimaatkast te kopen. Maar wat
zijn de voordelen van een speciale wijnkast?

Hierbij is het belangrijk dat de fles wijn
goed bewaard wordt, wat niet mogelijk

De Nieuwegeinse VVD heeft vervolgens
alle haltes en tramovergangen in Nieuwegein van Noord naar Zuid bekeken.
Zij zagen nog veel meer onveilige situaties. Zo zijn de tramoversteken op de
tramhaltes ten noorden van Cityplaza
bijna allemaal onbeveiligd, terwijl de
tramoversteken op de haltes ten zuiden
van Cityplaza allemaal zijn voorzien van
nieuwe tramwaarschuwingsinstallaties.
Helaas gaan deze pas aan als de tram
al op de tramovergang rijdt. Dit is niet
veilig.

Uiteindelijk is de opbrengst 250 euro
geworden. Team KiKa Nieuwegein en
‘The Good Food’ zijn hier heel tevreden
over.

Op 3 januari 2021 heeft Team KiKa
Nieuwegein de bezorgdienst van restaurant ‘The Good Food’ gedeeltelijk
‘uitgevoerd.’ Voor iedere bestelling
doneerde The Good Food 2,50 euro
aan KiKa.

Wijn blijkt nog altijd het favoriete
alcoholische drankje van ontzettend
veel Nederlanders. Met name tijdens
de feestdagen genieten we met volle
teugen van een fles wijn.

of iedereen dat gaat doen. Het wordt
gevaarlijk als mensen vanaf de tramovergang Ruiterstede langs het spoor
naar de perrons gaan lopen. Dit is namelijk maar een klein stukje en meters
korter dan de officiële route. Daarnaast
is de toegang tot de perrons zeer smal
terwijl deze halte de drukste halte in
Nieuwegein is. De oversteek over de
sporen is niet beveiligd, er is geen
tramwaarschuwingsinstallatie. Zelf
waarschuwingsborden ontbreken. Dit
lijkt ons niet veilig en ongewenst.’

Direct op temperatuur
Je wilt de wijn natuurlijk op de juiste
temperatuur uitserveren. Hierdoor zal
de smaak van de wijn immers echt tot
recht komen. Doordat je de flessen wijn
9

Jan The, de eigenaar van The Good
Food: ‘Leuk dat in deze tijd de klanten
van ‘The Good Food’ hun empathie
tonen met het goede doel KiKa’. The
was zeer content over de samenwerking met Tonie Smits, Tiny Boeren en
Eric Martherus van Team KiKa in Nieuwegein.

bewaart in een wijnklimaatkast zal de
drank opgeslagen liggen op de gewenste temperatuur. Dit zorgt ervoor dat de
wijn direct op temperatuur is om uit te
serveren. Dit is het geval doordat je
voor het gros van de direct te consumeren wijnen dezelfde bewaartemperatuur
kunt hanteren als de temperatuur waarop je de wijn het beste uit kunt serveren.
(Verder lezen)
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Nieuwjaar 2021
vieren we in Nieuwegein
samen online
Volgens traditie wordt het nieuwjaarsfeest van de stad gevierd in DE KOM
op de eerste maandag van het jaar.
Nu dat gezien de huidige omstandigheden niet kan, hebben de gezamenlijke partners toch iets feestelijks bedacht om samen de start van 2021 én
de aftrap van 50 jaar Nieuwegein te
vieren. Alle Nieuwegeiners zijn welkom om mee te doen met de online
nieuwjaarsquiz op vrijdagavond 8
januari om 19.00 uur.
Nieuwjaarsquiz
Ga er thuis lekker voor zitten met een
drankje en een hapje binnen handbereik
om deel te nemen aan de quiz, dit kan
solo of in een team. Gemeente Nieuwegein, MOvactor, Verbindion, bibliotheek
De tweede verdieping en DE KOM, stellen prachtige prijzen beschikbaar. De
hoofdprijs is een kookworkshop, gegeven door niemand minder dan burgemeester Frans Backhuijs zelf, op het
Horeca & Toerisme College van het
ROC Midden Nederland. Zijn nieuwjaarsspeech hoef je dit jaar ook niet te
missen, want deze komt voorbij in de
onlinequiz, evenals de jaarlijkse uitreiking van de Jongerenlintjes.
Hoe quiz je mee?
Meer informatie over de quiz vind je op
de website www.nieuwegein50jaar.nl,
hier kun je je ook aanmelden voor deelname aan de quiz, solo of met een
team. De quiz start vrijdagavond 8 januari om 19.00 uur.
Het nieuwjaarsfeest wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Nieuwegein,
MOvactor, bibliotheek De tweede verdieping, Verbindion Nieuwegein en DE
KOM, stadstheater en kunstencentrum.
De uitzending van de quiz wordt verzorgd door de Centrale.

Sinds 4 januari
vernieuwde identiteitskaart
met DigiD-inlogfunctie
Sinds afgelopen maandag krijgt een
identiteitskaart een extra functie. Je
kunt ermee inloggen bij de overheid,
het onderwijs, de zorg of je pensioenfonds. Na het ophalen van je
identiteitskaart bij de gemeentebalie,
ontvang je daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee
kunt je die inlogfunctie activeren.

Man, man, man

De huidige identiteitskaart
blijft geldig
De identiteitskaart wordt in 2021 duurder: € 4,50 voor volwassenen en € 1,54
voor personen jonger dan 18 jaar.
Inloggen met de vernieuwde identiteitskaart geeft maximale bescherming van
privacygevoelige gegevens.
Meer informatie lees je op www.digid.nl.
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In hun podcast gaan Bas, Chris en
Domien op zoek naar hun mannelijkheid. Aan de hand van goudeerlijke, maar herkenbare verhalen stellen ze zichzelf altijd de vraag: “Hoe
mannelijk zijn we?”. In korte tijd is
het trio door Nederland in het hart
gesloten en won het een BNR Dutch
Podcast Award, twee Online Radio
Awards en een Marconi Online
Award. Livestream DE KOM
10 januari / 20.00 uur
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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. Deze week een mooie
prentbriefkaart van de Voorhaven
in Vreeswijk uit 1937. De kaart in
het archief van deze week komt uit
1937. Op de prentbriefkaart ziet u
de Voorhaven van de Koninginnensluis, gezien in noord-oostelijke
richting. In het midden op de achtergrond de Barbarakerk. De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn uit
Vreeswijk. De drukker is onbekend
en gedrukt in zwart/wit.

een dochter en een zoon en is ze nu
nog actief als commissielid:
• Geeft kinderen informatie over
schoonspringen en zorgt dat ze
(proef)lid worden
• Ze zorgt ervoor dat de sporters en
ouders de brieven ontvangen voor wedstrijden
• Ze zorgt voor de communicatie vanuit
Aquarijn naar de andere clubs van Nederland
Met al deze activiteiten loopt het achter
de schermen op rolletjes en kunnen de
trainers zich bezighouden met de lessen
in het zwembad. Verder is ze jurylid op
Nationaal en internationaal niveau. Ook
gaat ze regelmatig mee met TeamNL,
als jurylid en begeleider van jeugdploegen.

Linda Prins
vrijwilliger van het jaar
bij Aquarijn Nieuwegein

Al snel nam ze deel aan wedstrijden. In
juli 2007, op haar 25ste, nam Linda
afscheid als actieve sporter.

Linda Prins is verkozen tot vrijwilliger van het jaar bij zwemvereniging
Aquarijn in Nieuwegein. ‘Als oudspringster is ze zeer actief betrokken
op de achtergrond en dit seizoen
terecht gekozen tot vrijwilliger van
het jaar voor heel Aquarijn’ aldus
Angelique de Vroome.

Ze heeft meer dan 300 wedstrijden
gesprongen voor Aquarijn. Ze behaalde
14 medailles op de Nederlandse Kampioenschappen, waaronder 5 keer goud.
Ze heeft op veel verschillende plekken
in Europa Aquarijn vertegenwoordigd.
Zo nam ze deel aan wedstrijden in onder andere België, Duitsland, Frankrijk,
Engeland, Denemarken en Zweden.
Ze heeft een aantal jaren als trainer/
coach meegedraaid bij de afdeling. Inmiddels groeide haar eigen gezin, met

Na het behalen van haar zwemdiploma’s, maakte Linda als jong meisje
kennis met schoonspringen bij Aquarijn.
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‘We zijn er trots op dat Linda na al die
jaren nog steeds betrokken is bij de
vereniging en bij het schoonspringen,
nationaal en internationaal. We hopen
haar nog vele jaren actief te zien achter
de schermen als commissielid en in het
zwembad als vrijwilliger/jurylid’ aldus
Angelique de Vroome in een reactie.
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Vrouw gewond na ongeluk
op de Plettenburgerbaan
Dinsdagavond 22 december heeft op
industriegebied Plettenburg een ernstig ongeluk plaatsgevonden. Het
gebeurde rond 21.50 uur nabij het
oude gemeentehuis ter hoogte van
de kruising Plettenburgerbaan met
de Perkinsbaan en de Martinbaan. Op
deze kruising gebeuren vaker ongelukken. Sinds enkele jaren is ter
hoogte van deze kruising een flitspaal geplaatst om de snelheid te
verminderen.
Bij het ongeluk dinsdagavond kwam
één van de auto’s door de klap op zijn
kant terecht. Door de harde klap raakte
één persoon gewond en moest naar het
ziekenhuis worden vervoerd. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.
Gedurende het onderzoek is de kruising
enige tijd afgesloten geweest. De schade aan beide voertuigen is groot. De
brandweer heeft het wegdek schoongemaakt. Een berger sleepte beide
voertuigen weg.

Smaadproces
tegen omstreden
Nieuwegeins
gemeenteraadslid
voorlopig stilgelegd
De rechtszaak tegen het Nieuwegeinse raadslid Haseena Bakhtali is 22
december door de rechtbank in
Utrecht voor onbepaalde tijd aangehouden. De oprichtster van de lokale
partij Núwegein wordt door het
Openbaar Ministerie verdacht van
smaad, omdat zij wethouder Hans
Adriani en oud-wethouder Martin
Monrooij al jaren ten onrechte zou
beschuldigen van fraude en corruptie.
De 60-jarige Bakhtali heeft in 2018 bij
het Openbaar Ministerie aangifte tegen
de wethouders gedaan. Maar volgens
het OM was er te weinig bewijs om hen
te vervolgen. Het raadslid startte vervolgens een zogenoemde ‘artikel 12

procedure’ bij het hof om het OM te
dwingen Adriani en Monrooij voor de
rechter te brengen. Omdat die procedure nog loopt, heeft de rechtbank besloten de smaadzaak nog niet te behandelen.
Eer en goede naam aangerand
Bakhtali wordt er door het OM van verdacht dat zij de eer en goede naam van
Adriani en Monrooij heeft aangerand
door ongegronde beschuldigingen over
hen in brieven en e-mails te verspreiden
onder het college van B&W, raadsleden
en medewerkers van de gemeente
Nieuwegein.
Voormalig wethouder van Financiën
Monrooij (CU) wordt door het raadslid
een doofpottenkoning genoemd die zich
schuldig zou hebben gemaakt aan declaratiefraude en vriendjespolitiek. Adriani (PvdA) zou als wethouder Ruimtelijke Ordening kostbare bouwgrond voor
een vriendenprijs onderhands hebben
verkocht aan een door hem uitverkoren
projectontwikkelaar.
Het OM verzette vandaag zich tegen
aanhouding. Ook na de aangifte tegen
de wethouders zou de verdachte door
zijn gegaan met smaadschriften; onder
meer in een flyer die door haar partij
Núwegein werd verspreid ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de rechtbank wil dat eerst
wordt vastgesteld of de verdachte wellicht toch te goeder trouw handelde.
Zaak van lange adem
Het kan nog erg lang duren voor de
smaadzaak tegen Bakhtali door de
Utrechtse rechtbank wordt behandeld.
Als het hof besluit dat Bakhtali’s aangifte tegen de wethouders gegrond is, is
het helemaal ongewis hoe en wanneer
de zaak verder gaat.
Uitstel van de rechtszaak is een zware
tegenvaller voor Hans Adriani en Martin
Monrooij, die vandaag in de rechtszaal
aanwezig waren (Monrooij met zijn advocaat.) Zij zijn al jaren doelwit van de
beschuldigingen van Bakhtali. Ook de
gemeenteraad heeft eerder aangegeven klaar met de beschuldigingen te
zijn, omdat het raadslid er geen harde
bewijzen voor heeft geleverd.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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Concept Mobiliteitsvisie
Nieuwegein 2030 ligt twee
weken langer ter inzage
De concept Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 ligt twee weken langer ter
inzage, namelijk tot en met 22 januari. Dat betekent dat er meer tijd is om
een reactie in te dienen. Daarmee
wordt ook de behandeling van de
visie door de raad verschoven naar
april.
De Fietsersbond Nieuwegein vond de
inspraaktermijn voor de Mobiliteitsvisie
onacceptabel en heeft eerder het college gevraagd om deze met tenminste
drie weken te verlengen, dat is dus twee
weken geworden. ‘De huidige termijn
van drie weken, die ook nog eens grotendeels in de kerstvakantie viel, was te
kort om een goede reactie te geven’ aldus Clarion Wegerif van de Fietsersbond in Nieuwegein.
Wegerif: 'Fijn dat het college, na ons
verzoek en schriftelijke vragen van
PvdA, CDA en D66, de inspraaktermijn
wat verlengd heeft. Als Fietsersbond
hebben we die extra tijd hard nodig om
een goed onderbouwde reactie te
schrijven. Er valt namelijk heel wat aan
te merken op deze Mobiliteitsvisie. Die
werpt Nieuwegein terug naar de jaren
tachtig van de vorige eeuw, toen autobereikbaarheid en doorstroming hoogtij
vierden. En dat terwijl de ontwerp-Omgevingsvisie een geheel andere weg
inslaat: die van de fiets. Een opmerkelijke tegenstelling! Ook wachten we, voor
een goede motivatie, nog steeds op de
resultaten van de inwonersenquête,
waaraan ruim duizend Nieuwegeiners
deelnamen. We zijn erg benieuwd hoe
zij denken over de problemen in Nieuwegein en de mobiliteit van de toekomst.'
Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030
Het document geeft op hoofdlijnen aan
hoe autoverkeer, openbaar vervoer,
fietsvoorzieningen en veilige looproutes
ontwikkeld kunnen worden. De visie is
nodig, omdat Nieuwegein verder blijft
groeien en de bereikbaarheid moet
worden gewaarborgd. Het document is
opgesteld met input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Via online bijeenkomsten en een
enquête onder inwonerspanel en andere belangstellenden hebben zij hun mening kunnen geven. Alle reacties worden opgenomen in een reactiedocument, dat samen met de Mobiliteitsvisie
ter besluitvorming wordt aangeboden.

De Digitale Nieuwegeiner
PDF
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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: 'Soldaatjes zijn grappige kevertjes met zachte schilden die
oranjeachtig, geel of zwart zijn.
Eigenlijk zijn ze allesbehalve soldatesk maar ze worden nogal
eens soldaat gemaakt door andere beestjes die er een lekker
hapje in zien. Dit 'geel soldaatje' is fotogeniek en werd al meerdere malen getoond. Deze keer met een halfopen motorkap.'

Dit 'geel soldaatje' leek vorig jaar last van de warmte te
hebben. Het heeft een doekje op zijn kopje gelegd en houdt
het schild iets omhoog om af te koelen...

Speciaal
verjaardagscadeau
voor Nieuwegeiner
Henk Jan van Eijk
Een verjaardagsfeestje vieren in Coronatijd is altijd moeilijk. Wie nodig je
uit en vooral wie niet dit jaar. Ben je
13 jaar of jonger dan is het makkelijk.
Maar als je net zoals Nieuwegeiner
Henk Jan van Eijk (geboren op 19
december 1965) 55 jaar wordt, dan
doe je er alles aan om bezoek te krijgen. Liefst speciaal en onverwachts
bezoek. En dat kreeg de jarige Henk
Jan.
Ondanks het cadeau dat Henk Jan
kreeg van zijn maatje uit Emmen:
’Schenk en Nagelhout’ een specialiteit
uit het Noorden, heeft FC Utrecht op
zijn verjaardag ongelukkig gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard! Henk eerder op internet over zijn cadeau: ‘Drie
keer raden wat ik samen met mijn biertje vanavond tijdens FC Utrecht – Fortuna Sittard ga uitproberen.’ En dat cadeau viel de Nieuwegeiner slecht. Zo
slecht dat hij, zo zegt de Nieuwegeiner
zelf op internet ‘helemaal klaar is met
deze ongelofelijke zwakke aftreksels
van échte mannen’ (lees: de spelers
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Het verjaardagsbezoek in blauw.
Maar Henk Jan, de wedstrijd tegen
Ajax was toch wel mooi?
van FC Utrecht). Dus trok Henk Jan zijn
luchtbuks, maakte een foto en schreef
op Twitter:
‘On my way to the Stadion Galgenwaard Ben echt helemaal klaar met
deze ongelofelijke zwakke aftreksels
van échte mannen. Met de beste wil
van de wereld kan ik het serieus niet
meer opbrengen om dit slappe zooitje
te supporten. Ze verdienen het niet
meer #drama #fcutrecht #fcufor’
Dat is niet slim. Maar, speciaal verjaardagsbezoek kreeg de Nieuwegeiner
wel! De politie! U weet wel, onze vrienden in het blauw.
Na een kort gesprek bleek het om ‘een
lolletje te gaan.’ zegt een politiewoord14

voerder. ‘Niet strafbaar, maar we hebben wel een goed gesprek met hem
gevoerd.’ Een cadeau? Nee dat heeft
de Nieuwegeiner niet gekregen, maar
wel heel veel aandacht.
Henk Jan later op Twitter: ‘Iedereen bij
FC Utrecht kan weer onder de banken
vandaan. Na een bezoekje van onze
vrienden in het blauw is vastgesteld dat
ik wel degelijk toerekeningsvatbaar ben.
No worries. En dat op mijn verjaardag.
Hoe dan ook een dag om NOOIT meer
te vergeten. #fcufor’
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Nieuwegeinse omgekomen
bij ongeluk op de A2
Op de A2 bij Nieuwegein is woensdagavond 23 december een 20-jarige
vrouw uit Nieuwegein om het leven
gekomen bij een ongeval. Bij het ongeval waren meerdere auto’s betrokken. De inzittenden van één auto
gingen er na het ongeluk vandoor.
Het is 22.50 uur als er bij de politie een
ernstig ongeval wordt gemeld op de A2
bij Nieuwegein. Twee auto’s zijn direct
bij het ongeval betrokken. De inzittenden van één van de auto’s zouden zijn
gevlucht. Twee andere auto’s raken
indirect door het ongeval beschadigd.
De politie stelt een onderzoek in naar
de toedracht van het ongeval en de
hulpverlening wordt opgestart. De A2
wordt afgesloten zodat de hulpdiensten
hun werk kunnen doen. In één van de
betrokken auto’s zit een 20-jarige vrouw
uit Nieuwegein. Ze is ernstig gewond en
overlijdt ter plaatse.
Jerrycans
Eén auto wordt aangetroffen zonder dat
de bestuurder of eventuele inzittenden
aanwezig zijn. In deze auto worden
jerrycans gevonden. Omdat onduidelijk
is of er sprake is van gevaar wordt de
omgeving daarbij ruim afgezet zodat er
voor de veiligheid eerst onderzoek kan
worden gedaan. Uit het onderzoek blijkt
later dat de inhoud van de jerrycans
relatief ongevaarlijk is. Een aanwezige
omstander weigert op dat moment bij de
auto vandaan te gaan. Als meermaals
wordt gevorderd dat hij vertrekt en de
man nog steeds weigert wordt hij aangehouden vanwege het niet voldoen
aan een vordering. Het gaat om een 25jarige man uit Utrecht.
Gevlucht en aangehouden
Ondertussen is het onderzoek naar de
gevluchte bestuurder en eventuele inzittenden in volle gang. De politie komt al
snel een mogelijke verdachte op het
spoor. In de loop van de nacht wordt
een 21-jarige man uit Utrecht aangehouden. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat zijn precieze rol bij het
ongeval is geweest.
Onderzoek
Het onderzoek naar het ongeval gaat
ondertussen door.
Heb je het ongeval zien gebeuren en
heb je nog niet met de politie gesproken. Laat het dan weten. Contact opnemen kan via 0900-8844.

Politie
zoekt dashcambeelden
van dodelijk ongeval A2
In het onderzoek naar het dodelijk
ongeval van 23 december, is de politie op zoek naar dashcambeelden.
Reed jij die avond tussen 22.30 uur
en 23.30 uur over de A2 ter hoogte
van Nieuwegein, en heb je mogelijk
videobeelden? Neem dan zo snel
mogelijk contact op met de politie.
Ook beelden voorafgaand aan het ongeluk kunnen een beter beeld geven
van de situatie. Het ongeluk vond om
22.50 uur plaats ter hoogte van Nieuwegein, maar ook beelden van de route
voorafgaand aan en na het ongeluk
helpen met het onderzoek. Daarbij is de
politie specifiek op zoek naar rood gekleurde auto’s met opvallend rijgedrag.
Als jouw auto of motor beschikt over
een camera die beelden vast heeft gelegd die avond, vraagt de politie je om
deze te delen met de politie.

Bovenstaand zie je de route waarvan
de politie beelden zoekt op 23 december, tussen 22.30 en 23.15 uur.
Heb je beelden? Je kunt deze uploaden via dit tipformulier, of je kunt
contact opnemen via 0900-8844.

Inmiddels
zijn twee verdachten vrijgelaten
Twee van de drie mannen die verdacht
worden van betrokkenheid bij het ongeluk zijn vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De derde
verdachte is 30 december voorgeleid
aan de rechter-commissaris.
De drie aangehouden twintigers zaten
sinds hun aanhouding, de dag voor
kerst, in beperking. Dat betekende dat
ze geen contact mochten hebben met
elkaar of met de buitenwereld. De twee
mannen die nu zijn vrijgelaten blijven
verdachten in het onderzoek, laat een
woordvoerder van het OM weten.

Eenzijdig ongeval
lijdt tot kleine kettingbotsing door kijkers
Op de Laagravenseweg in Nieuwegein is woensdagavond 30 december
een ongeluk gebeurd, met zeker één gewonde tot gevolg. Een auto raakte
in volle snelheid van de weg en kwam hard in botsing met een verkeerspaal.
Het ongeluk gebeurde rond 20.15 uur op de afslag van de A12. De auto raakte
van de weg, botste met de paal en kwam vervolgens tot stilstand op de andere
weghelft. De bestuurder stapte uit, maar zakte vervolgens in elkaar en is daarna
door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Direct na het ongeluk botsten nog eens drie auto’s op elkaar, vermoedelijk als
gevolg van het kijken naar het andere ongeluk waarbij een bestuurder op zijn
voorganger klapte. De inzittenden van deze auto’s bleven ongedeerd. Na het
wegslepen van diverse auto’s door een bergingsbedrijf en het reinigen van het
wegdek, kon de weg weer worden vrijgegeven voor al het verkeer. De politie doet
onderzoek hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden.
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Shannon Romijn
uit Nieuwegein
beste tatoeëerder ter wereld
van 2020
Ondanks het moeilijke jaar vanwege
het Coronavirus, loopt het voor de
27-jarige Nieuwegeinse Shannon
Romijn van tattoo Instinkt erg goed.
Sterker nog, ze is vandaag uitgeroepen tot beste tatoeëerder ter wereld
van 2020. De competitie was een initiatief van MediaZink, een platform
voor Body Art.
De Nieuwegeinse Shannon is alom bekend in binnen en buitenland voor haar
miniportretjes van zowel dier als mens.
Aanvankelijk gestart op een internatio-

Serie-inbreker
die ook actief was
in Nieuwegein
opgepakt
Een 47-jarige man is aangehouden
op verdenking van achttien woninginbraken in de regio Utrecht. De verdachte schuwde daarbij het bedreigen van de slachtoffers niet. De man
was ook actief in Nieuwegein.

De man was op 1 januari betrokken bij
een woninginbraak aan de Wolkammerweg in Westbroek. Hierbij werden
onder meer laptops en sierraden gestolen. Op camerabeelden was duidelijk te
zien dat de man op een opvallende fiets
was komen aanrijden. De foto van de

nale tattoo-conventie in Frankrijk. Haar
geplande klant kon onverwachts niet
doorgaan en aangezien ze toch graag
wilde laten zien wat ze kon, zette de
Nieuwegeinse het portretje van Edgar
Allan Poe op haar eigen enkel. ‘Mini
portretjes zijn absoluut mogelijk’ aldus
Shannon. ‘Mits gezet door de juiste
artiest.’
Dit bleef uiteraard niet onopgemerkt en
maakt Shannon Romijn, die haar studio
heeft in de wijk Galecop in Nieuwegein,
naam met deze kleine kunstwerkjes van
exact 5.2 cm. De maat is heel specifiek
en de details die ze er in legt en liegen
er niet om. ‘Zo klein en zo gedetailleerd’
is iets wat haar klanten gelijk zeggen.
Bijzonder is ook dat Shannon de por-

verdachte en zijn fiets werd verspreid
onder politiecollega’s.
Eén van hen zag maandag in zijn vrije
tijd de opvallende fiets staan in het
Utrechtse Overvecht. Hij herkende het
rijwiel van de verspreide foto. De man
belde zijn collega’s en even later kon de
verdachte buiten heterdaad op de fiets
worden aangehouden.
De 47-jarige verdachte zonder vaste
woon- of verblijfplaats bleek te linken
aan achttien woninginbraken in Utrecht,
Bunnik en Nieuwegein. Hij zit nog vast
en wordt 8 januari voorgeleid aan de
rechter-commissaris.
Er liep al een tijdje een onderzoek naar
de man. 'Vanwege de grote impact die
16

tretjes niet in black & grey zet, maar in
grijstinten. Oftewel een kleuren mini
tattoo in grijs. Dit loopt nauwelijks terug,
waardoor de kleur lang behouden blijft.
De Nieuwegeinse heeft al veel prijzen in
haar studio staan. De meeste uit Scandinavië, en wel 10 uit Finland, maar de
meeste komen uit Nederland. Twee
prijzen komen uit Amerika en een uit
België. De prijzen zijn gewonnen tijdens
conventies over de hele wereld. En nu
legt de hele wereld aan haar voeten.
Tijdens de finale liet ze twee concurrenten uit Zweden achter zich: Helene Dahlberg (v) en Danne Epic Persson (m) die
uiteindelijk nummer twee en drie werden.

KOMnademarkt
De eerste gasten van KOMNaDeMarkt op zaterdag 30 januari zijn
bekend! Kunstenaar Herman Kuijer
ontwierp 35 jaar geleden het kunstwerk voor de oude Kom. Nu is het
tijdens de eerste coronagolf, vlak
voor de sloop van het oude gebouw,
overgebracht naar de foyer van de
nieuwe KOM. Ook wethouder John
van Engelen is te gast.
Talkshow DE KOM
30 januari / 16.00 uur

een woninginbraak op de slachtoffers
heeft, hebben we veel energie gestoken
in het vinden van deze verdachte', laat
de politie weten.
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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: 'De beste wensen voor het nieuwe jaar! We beginnen het jaar al met een grote verandering: het plastic (PMD) wordt niet
meer los opgehaald. Achteraf scheiden is blijkbaar goedkoper voor de gemeente en beter voor het milieu. Herinner je je strip
452 (2017) nog? Daarin werd aangekondigd dat sappakken bij het plastic mochten. Nu, zo'n 200 strips later, is het alweer
teruggedraaid.'

Al 25 pakketten vol liefde
voor slachtoffers
van seksueel misbruik
Medio oktober dit jaar heeft de Nieuwegeinse Priscilla van Esterik de
stichting ‘Jij bent niet alleen’ opgericht. De stichting, speciaal voor
slachtoffers van seksueel misbruik
en misbruik in de vorm van pedofilie,
wil hiermee het taboe doorbreken
rond dit thema en duidelijkheid geven over waar slachtoffers terecht
kunnen met al hun vragen. Hiervoor
heeft de Nieuwegeinse een platform
opgericht.

‘Naar aanleiding van de actie die we de
afgelopen tijd hebben gehouden met de
stichting, hebben wij de eerste 25 pakketten samengesteld.’ ‘Een kar vol met
liefde, voor slachtoffers en slachtoffertjes van sexueelmisbruik, mishandelingen, iedereen heeft het in deze periode
zwaar, maar deze gezinnen in het bijzonder’ aldus de Nieuwegeinse. ‘Wij
hopen hier mee een stukje gerechtigheid te geven dat zij niet alleen zijn en
dat wij als stichting wel aan ze denken.’

Angelique Schenk van de
Bruna, Cor van Dalen van
de Voedselbank en Henk
Valkenet van de KBO

Scheurkalenderactie voor
Voedselbank
Nieuwegein/IJsselstein

Onlangs heeft de Voedselbank in Nieuwegein de
scheurkalenders in ontvangst mogen nemen voor
haar deelnemers. Deze actie
is mogelijk gemaakt door
het Kemp Fonds van de Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO) in Nieuwegein en
Vianen. Aanwezig waren Cor
van Dalen, voorzitter van de Voedselbank in Nieuwegein/IJsselstein.
Henk
Valkenet van de KBO en Angelique
Schenk van de Bruna op het Munt-

Afgelopen week zijn de vrijwilligers van
de stichting ook bij de ouderen geweest
aan de Prinsessenweg in Vreeswijk. Zij
werden verrast met bloemen om zo een
steuntje te geven dat zij zich niet alleen
hoeven te voelen.
De stichting ‘Jij bent niet alleen’ steunen
kan middels het kopen van een armbandje. Het armbandje kost 1.99 euro,
dit bedrag gaat naar de stichting ten
behoeven van de slachtoffers. Kijk hiervoor op de website van ‘Jij bent niet
alleen.’

plein, zij heeft de kalenders geleverd
en feestelijk ingepakt. De deelnemers
hebben de kalender in hun pakket
mogen ontvangen.
Henk Valkenet van de KBO: ‘Wat begon
met een idee tijdens het stofzuigen, is in
heel korte tijd uitgegroeid tot een actie
die met enthousiasme is ontvangen.
Onze KBO-afdeling beschikt sinds een
jaar over het zogenoemde Kemp Fonds,
een fonds van waaruit we speciale activiteiten financieren. Dit jaar hebben we
de Voedselbanken van Nieuwegein,
Vianen en Leerdam verrast met een
schenking van scheurkalenders 2021
voor hun deelnemers.’

WEBSITE
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Stel in auto
gewelddadig beroofd
door groep jongeren
Aan de Nedereindseweg zijn een man
en een vrouw in een auto beroofd. Ze
werden belaagd door een groepje
van enkele naar schatting 15- tot 20jarigen. De politie roept mensen die
iets hebben gezien op zich te melden.
Het voorval gebeurde donderdagavond
17 december rond 22.45 uur. Aan de
Nedereindseweg, ter hoogte van de
kruising met de Batauweg staat een
auto geparkeerd langs de weg. In de
auto zit een 19-jarige man met zijn 18jarige vriendin. Er komt een groepje
jongeren aanlopen. Ze vallen op omdat
ze hun gezichten met sjaals afgedekt
hebben.
Dan wordt er op het raam geklopt en
wordt de deur opengetrokken. Het
groepje van ongeveer zes man begint
de man te slaan en eist geld. Met een
tasje gaat de groep er vandoor. Mogelijk
zijn één of meer verdachten na de beroving in een zwarte auto gestapt,
waarschijnlijk een ouder model Renault
Clio.
De politie heeft deze zaak in onderzoek
en vraagt getuigen zich te melden.
Weet u wie er in dit groepje jongeren
zitten? Heeft u iets gezien van de beroving? Meld het dan. Dat kan via
0800-6070 of 0800-7000 (anoniem).

Aanhouding
voor vernielingen
Fokkesteeg
De politie heeft 18 december een
31-jarige man aangehouden in verband met meerdere vernielingen aan
auto’s en huizen in de buurt Fokkesteeg (Noord).
Sinds 5 december vonden de vernielingen doorlopend plaats in de straten
Snekerveste, Biltseveste en Veerseveste. Het zorgde behalve voor schade,
ook voor heel veel verdriet en onrust in
de wijk.
De politie heeft uitgebreid onderzoek
gedaan in de wijk en doordat een buurtbewoner bruikbare beelden aan de politie kon leveren, heeft de politie een verdachte kunnen aanhouden. Hij is in
ieder geval aan één van de vernielingen
te linken. Zijn rol in de overige zaken is
in onderzoek.

Auto belandt
door onbekende oorzaak
in sloot
langs het Meikeverpad

Politie waarschuwt opnieuw
voor brieven over Nextdoor
De politie in Nieuwegein waarschuwt
wederom de inwoners voor brieven
over de BuurtApp Nextdoor. Zij laat
weten dat er bij de politie signalen
binnenkomen van meerdere inwoners, van verschillende wijken. Zij
zouden een brief hebben ontvangen
van een buurtbewoner om deel te
nemen aan deze BuurtApp. ‘De brief
is ondertekend door de buurtbewoner, maar hij/zij weet nergens van!’
aldus de politie in de waarschuwing.
De politie: ‘Deze brief is verstuurd door
oplichters en de stempel op de envelop
is uit Berkel. Heeft u een brief ontvangen? Informeer bij de afzender of deze
daadwerkelijk de brief verstuurd heeft!
Zo niet, dan kan de afzender aangifte
doen van Identiteitsfraude en daarna de
brief weggooien!’
Vince Petersen in een reactie op de
Facebookpagina van de politie: ‘Heb
ook zo’n brief gehad. Na wat eigen onderzoek op Google kwam ik er al heel
snel achter om snel deze brief weg te
gooien en niet die app te downloaden!
Las alleen maar ellende van mensen
die het wel hadden gedaan.’
Het is niet de eerste keer dat inwoners
uit Nieuwegein geconfronteerd worden
met een brief over de BuurtApp Nextdoor. Begin augustus 2019 werd eenzelfde brief verspreid in diverse wijken
in Nieuwegein.
Ook hier zouden buurtgenoten de brief
zogenaamd hebben verstuurd. Ook
toen hadden zij geen toestemming gegeven.
Amerikaans bedrijf
Dat Nextdoor een Amerikaans bedrijf is
heeft ook nog implicaties: ‘Nextdoor is
een in de V.S. gevestigde dienst, dus
als je Nextdoor gebruikt, begrijp en accepteer je dat jouw informatie kan worden gebruikt in de V.S. of de andere
landen van waaruit we onze niet-V.S.
operaties steunen; deze landen beschermen de privacy van consumenten,
data en de toegang tot data misschien
minder goed dan jouw eigen land.’
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Een automobilist is zondagmorgen
20 december gewond geraakt na een
ongeluk langs de A2, ter hoogte van
het Meikeverpad in Nieuwegein. De
wagen belandde in een sloot langs
de parallelweg van de A2 ter hoogte
van Batau Noord.
Het ongeluk gebeurde rond 05.30 uur
die ochtend. De hulpdiensten rukten
massaal uit omdat de bestuurder vast
zou kunnen zitten in de sloot. Maar bij
aankomst bleek dat de persoon al op
eigen kracht uit de auto was gekomen.
Wel is deze persoon met spoed naar
het ziekenhuis gebracht.
Er wordt nog onderzoek gedaan naar
hoe het ongeluk precies heeft kunnen
gebeuren. Vermoedelijk is de auto over
de kop geslagen en daarna in de sloot
beland langs het Meikeverpad. De auto
is later door een bergingsbedrijf opgehaald.

Ambulance
en bestelbus in botsing
Pech voor de patiënt die op 21 december in een ambulance door
Nieuwegein werd gereden. De ambulance kreeg namelijk rond 16.00 uur
een aanrijding. Een geluk bij een ongeluk: er vielen geen gewonden.
De zorgambulance van de Ravu raakte
op de kruising van de Wijkerslootweg
en de Batauweg, ter hoogte van De
Poort van Nieuwegein, de achterkant
van een bestelbus. Op dat moment zat
er één patiënt in de ambulance, maar
die kon snel worden opgepikt door een
andere ambulance. De ambulancepost
zit namelijk tegenover de kruising waar
het ongeluk plaatsvond.
De bestuurders van zowel de ambulance en de bestelbus raakten niet gewond. Het kruispunt werd na de kopstaartbotsing voor korte tijd afgesloten
zodat de politie zijn werk kon doen.
Naar de oorzaak van het ongeval wordt
nog onderzoek verricht.
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De ‘Corona Shopper’ van
Nils van Went
Aan de Galecopperzoom, aan de
rand van Nieuwegein met Utrecht
tegen de A12 aan, kunt u van veraf al
de werken zien van Nils van Went. De
in Rotterdam geboren autonoom
kunstenaar, maakt beelden en installaties van oud staal; Scrap Design.

Twee medewerkers gewond
bij steekincident
in gevangenis Nieuwegein
Twee medewerkers van de Penitiaire
Inrichting in Nieuwegein zijn vrijdag
1 januari gewond geraakt bij een
steekincident. De twee gevangenismedewerkers zouden met een scherp
voorwerp zijn gestoken door een
gedetineerde.
Een woordvoerder van het ministerie
van Justitie kon nog niet aangeven wat
de aanleiding was voor het geweld en
hoe de dader aan een steekwapen is
gekomen. Het voorval gebeurde rond
14.00 uur.
De verwondingen van de medewerkers
waren dusdanig ernstig dat ze met
spoed per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een van de twee
medewerkers ligt nog in het ziekenhuis.
De ander is inmiddels weer thuis.

Naast Scrap Designer geeft Nils van
Went ook lasworkshops. Dat doet hij in
de grote loods aan de Galecopperzoom.
Dat doet ‘ie in Nieuwegein vanaf begin
2019. Onze fotograaf Arend Bloemink
bezocht hem al een keer voor het ‘Portret van de Week.’
Nils, nu 38 jaar, is al zo’n 15 jaar bezig
met het vervaardigen van metalen
kunstwerken. Dat doet hij veel voor

Vakbond NU’91
wil snel weten
wie in de zorg wanneer
een vaccin krijgt
NU’91, de beroepsvereniging voor
verpleegkundigen en verzorgden uit
Nieuwegein, is blij dat het kabinet
besloten heeft ziekenhuispersoneel
toe te voegen aan de groep die zich
als eerste kan laten vaccineren. Maar
de organisatie uit Nieuwegein plaatst
ook vraagtekens bij de gang van zaken. 'Door dit nieuwe besluit is het
voor ons niet meer duidelijk wanneer
zorgprofessionals in andere sectoren
aan de beurt zijn.'
Aanvankelijk zouden zorgmedewerkers
uit verpleeghuizen, thuis- en gehandicaptenzorg als eerste worden gevaccineerd. Maar omdat de druk op ziekenhuizen toeneemt, heeft het kabinet besloten om ook voorrang te geven aan
mensen die in de acute zorg werken.
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evenementen en festivals. Zijn carrière
begon bij Robodock 2005. Daar kwam
de kunstenaar in aanraking met kunstzinnige metaalbewerking.
Veel van zijn werken zijn te zien op zijn
website Scrap Design. Maar ook op de
Galecopperzoom komt u enkele van zijn
werken tegen, sommige meters hoog!
Zoals de ‘Corona Shopper.’

DE KOM heeft van het Kickstartfonds € 100.000 gekregen om tijdens de coronaperiode bezoekers
een optimale uitgaansavond te bieden. Het theatercafé wordt uitgebreid naar de entreehal om meer
bezoekers een zitplek te kunnen
geven en er komen goede stoelen in
de tot club omgebouwde kleine zaal.
Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisend hulp of corona-afdeling werken,
maar ook om ambulancepersoneel.
Voorzitter Stella Salden wil dat het coronavaccin zo snel mogelijk beschikbaar komt voor alle zorgprofessionals. 'We kunnen geen dagen meer
wachten.' De beroepsorganisatie wil ook
betere voorlichting, want uit eigen peilingen blijkt dat er veel vragen leven
over het vaccineren. Onder meer over
de vrijwilligheid.
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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.
Clarion: 'Deze week kregen we
bericht dat de inspraaktermijn voor
de Mobiliteitsvisie 2030 van Nieuwegein verlengd is tot 22 januari.
Deze foto geeft niet alleen het
Stadshuis weer, waar die boodschap vandaan kwam, maar ook
wat fietsen in onze stad fijn maakt:
glad asfalt, rust en ruimte voor de
4000 fietsers die hier dagelijks
passeren, en zicht op het water.
Daar willen we meer van!'

Autobranden in Nieuwegein
maar liefst 175% gestegen
Zoals gebruikelijk is het begin van het
jaar weer tijd om wat cijfers te vergelijken met het voorgaande jaar. Deze
keer de autobranden in onze stad. Dit
in samenwerking mat alarmeringen.nl.
Het aantal autobranden is in 2020 flink
gestegen in vergelijking met 2019. Toen
waren er ‘slechts’ 8 autobranden in
Nieuwegein. In heel 2020 werd er 22
keer alarm geslagen voor een autobrand
in onze stad, een verschil van maar liefst
175%. Uit de cijfers blijkt niet of het gaat
om moedwillig in brand gestoken auto’s.
Landelijk moesten bijna 5600 auto’s het
ontgelden. In heel de provincie Utrecht
werden in 2020 386 autobranden gemeld. Dat is vergeleken met 2019 een
daling van 1,8%, toen werden 393 autobranden gemeld.
Voor 2020 is de teller op 5.582 voertuigbranden uitgekomen waarvoor via het
landelijke P2000-netwerk een alarmering
is verzonden, zo blijkt uit data van Alarmeringen.nl. In dezelfde periode in 2019
kwam de teller niet verder dan 5.258
meldingen.
Op plaatsniveau valt vooral op dat er een
dozijn plaatsen is waar er in 2019 jaar
geen enkele of hooguit een handjevol
autobranden waren, en waar dat in 2020
explosief is gestegen. Zo schoot de teller
voor Wageningen en Urk van 1 in 2019
naar respectievelijk 17 en 14 in 2020.

Ook in IJsselstein, Zwanenburg en Appelscha was een significante stijging te
zien.
Van de grotere steden is Arnhem een
opvallende stijger met meer dan 70 procent groei van het aantal autobranden.
Utrecht en Tilburg vallen in positieve zin
op: hier daalde het aantal meldingen voor
voertuigbranden met respectievelijk 22
en 19 procent.
In de provincie Limburg was de stijging
het grootst. Hier steeg het aantal autobranden met ruim 13 procent tot 470.
Ook in de provincies Zuid-Holland en
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Flevoland was sprake van een flinke stijging, met respectievelijk 13 en 12,2 procent. In Friesland daalde het aantal voertuigbranden daarentegen met bijna 12
procent daalde tot 155 stuks.
De meeste autobranden werden logischerwijs geteld in de grote steden,
waarbij Amsterdam met 327 aan kop
gaat. De hoofdstad wordt gevolgd door
Den Haag (319), Rotterdam (243) en
Eindhoven (154).
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Volgens dezelfde post is er afgelopen
zondag afscheid van haar genomen.
Daarna is ze naar Turkije gebracht,
waar ze vandaan komt. 'Simge Kürkçü
is nu in Turkije, waar zij in het bijzijn van
haar familie is begraven.'

Omgekomen vrouw
bij fataal ongeluk op de A2
is Simge Kürkçü (20)
In Nieuwegein vond zondagmiddag
een eerbetoon aan de 20-jarige
Simge Kürkçü (Örs) plaats. De vrouw
uit Nieuwegein en tweedejaars studente Bedrijfskunde aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam, kwam 23
december jl. om het leven bij een
fataal auto-ongeluk. Bij een boom in
de straat waar zij woonde ligt nu een
enorme bloemenzee.

De twee
zwaar verwaarloosde
gedumpte kittens
zijn ingeslapen
In Nieuwegein zijn op oudejaarsdag
twee gedumpte kittens gevonden. De
diertjes werden in slechte gezondheid rond 15.40 uur aangetroffen in
een zwart kratje naast een afvalcontainer op de parkeerplaats bij de Makro op industrieterrein Laagraven.
De twee kittens worden geschat op vier
maanden. Ze hadden dikke buikjes,
misvormde pootjes, zwarte ontlasting,
lieten hun plas lopen en konden niet
eten, drinken, staan of lopen. ‘Ze hebben in hun korte leventje vreselijk veel
pijn geleden. Helaas hebben we ze na
twee dagen intensieve behandeling
moeten laten inslapen. Wij maken veel
dierenleed mee, maar de conditie van
deze kittens heeft ons extra hard geraakt, wij zijn verdrietig, geschokt en
boos’ aldus de medewerkers van de
Stichting Dierenhulpverlening Woerden
e.o. die zich over de kittens had ontfermd.
Na twee intensieve dagen van zorg
heeft de stichting dan ook moeten be-

Een roze lint waar rozen onder zijn gestoken markeert de boom die voor altijd
aan Simge Kürkçü (Örs) doet denken.
Rozen, lelies, hele boeketten, brandende kaarsjes en roze en zilveren ballonnen vervolledigen het tafereel.
'Onze lieve vriendin Simge is op 23
december omgekomen bij een vreselijk
auto-ongeluk. Wij zijn gebroken en kunnen het nog steeds niet geloven', aldus
vrienden op Facebook.

sluiten om de twee kittens in te laten
slapen. ‘We maken veel dierenleed
mee, maar de conditie van deze kittens
heeft ons extra hard geraakt. Wij zijn
verdrietig, geschokt en boos’, aldus een
medewerker van de stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.
Sonja Geyssens is duidelijk in haar reactie op Facebook toen zij het bericht
las. Sonja: ‘Wat een triest en wreed dat
ze dit deze beestjes weer hebben aangedaan, die misvormde pootjes moeten
ze al bij de geboorte gezien hebben,
waarom dan al niet gehandeld… zo
wreed… kittens worden gratis bij asiels
opgevangen, dus helemaal niet nodig
om die beestjes eerst 4 maanden laten
afzien en dan dumpen… hoop dat deze
actie zich tegen de dader keert en hij of
zij krijgen wat ze verdienen.’
Aangifte tegen dierenbeul
Stichting Dierenhulpverlening Woerden
e.o. gaat aangifte doen tegen de dierenbeul. Om zoveel mogelijk informatie
te kunnen delen met de politie, hoopt de
stichting dat getuigen zich melden. Heb
je op Oudejaarsdag op de parkeerplaats
bij de Makro Laagraven iets gezien wat
met het achterlaten van deze kittens te
maken heeft of heb je andere informatie
over deze twee kittens? Laat het de
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Omdat Simge in Turkije is begraven,
vroegen veel mensen om een plek dichter bij waar zij haar kunnen herdenken
en bloemen kunnen neerleggen. Daarom was er die middag om 14.00 uur
een kort samenzijn in de straat waar ze
woonde.
Simge kwam 23 december op de A2 om
het leven nadat een Audi RS6 met hoge
snelheid op haar botste. De drie inzittenden van de auto vluchtten vervolgens, maar werden later gearresteerd.
Momenteel zit een 21-jarige man uit
Utrecht vast. Hij wordt verdacht van het
veroorzaken van het fatale ongeval.

Danslessen in DE KOM
DE KOM beschikt over twee mooie,
professioneel ingerichte dansstudio’s
met grote spiegelwanden en barre.
Het lesaanbod bevat cursussen en
opleidingen voor alle leeftijden, van
speelse kleuter tot gevorderde balletdanser. Alle groepen krijgen de
kans om op te treden, bijvoorbeeld
tijdens een spectaculaire show met
livemuziek en mooie outfits in de
theaterzaal. Of je nu danst op spitzen of gympies: iedereen met een
passie voor dans is welkom bij
DE KOM!
Het accent ligt bij de klassiek
dans. De docenten begeleiden de
leerlingen individueel bij hun dansante ontwikkeling.
kleding
Speciale danskleding aanschaffen
hoeft niet direct. Makkelijk zittende
kleding is voldoende.
stichting zo spoedig mogelijk weten,
zodat zij deze kunnen delen met de
politie. Je kunt hiervoor bellen met het
meldnummer 0348-414242 of mailen
naar info@dierenhulpverleningwoerden.nl.
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Warmtebron Utrecht
wil onderzoek
naar aardwarmte
voortzetten op locatie
Hoek Zuidstede
Warmtebron Utrecht heeft Hoek
Zuidstede in Nieuwegein gekozen
als locatie om het onderzoek
naar aardwarmte voort te zetten. Op
basis van studies, de business case
en alle andere wegingscriteria komt
deze plek bij het kruispunt van de
Zuidstedeweg met de ‘s-Gravenhoutseweg als beste uit de bus. Of
op deze plek uiteindelijk aardwarmte
gewonnen gaat worden, hangt onder
andere af van zaken die nog nader
in beeld worden gebracht tijdens het
vervolgonderzoek. Daarnaast is de
besluitvorming in het Nieuwegeinse
college van B&W en de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021
bepalend voor de voortgang van dit
project.
In juli 2020 presenteerden onderzoekers van het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV de haalbaarheidsstudie voor het onderzoeksproject Lean. In opdracht van Warmtebron Utrecht zijn twintig locaties in
Nieuwegein en Utrecht-Zuid beoordeeld op zowel boven- als ondergrondse aspecten. Op basis van het onderzoek vielen direct tien locaties af. Van
de overige tien werden vijf locaties
aangemerkt als ‘meest haalbaar’. Deze
zijn vervolgens nader onderzocht op
onder andere milieu- en omgevingseffecten. Begin oktober bleven alleen
nog Tramremise West en Hoek
Zuidstede in Nieuwegein, en de Nedereindseweg in Rijnenburg (gemeente
Utrecht) in beeld. De beoogde boorlocaties bij de tramremise in Nieuwegein
en de Utrechtse polder Rijnenburg
vallen nu definitief af.
Meest haalbaar
Volgend op nader onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat Hoek
Zuidstede het meest haalbaar wordt
geacht. Joris Peijster, projectmanager
Lean: 'Uit de haalbaarheidsstudie en
de vervolgonderzoeken komt Hoek
Zuidstede, of N11 zoals deze locatie in
de haalbaarheidsstudie wordt genoemd, het beste naar voren. Er is op
deze locatie de grootste kans op een
succesvolle winning van aardwarmte,
zo wijst het geologisch onderzoek uit.
Het is ook de enige locatie die ons het
vooruitzicht biedt op een financieel
haalbaar project. De mogelijke overlast

door geluid en licht gedurende de aanleg is tijdelijk en kunnen we met passende maatregelen tot een minimum
beperken. Daarnaast is er voldoende
ruimte voor een werkgebied met ruim
voldoende afstand tot de tramlijn, de
weg en de woonhuizen. Verder voorkomt de nabijheid van het warmtenet
bij de bron hinder en overlast voor verkeer tijdens de aanleg.'
Onderzoek flora en fauna
Uit het vervolgonderzoek zijn ook aandachtspunten naar voren gekomen. De
beoogde locatie ligt aan de rand van
Park Oudegein. Peijster: 'Een waardevolle plek waar we met zorg naar de
impact en inrichting moeten kijken. Het
vooronderzoek wijst niet op beschermde soorten en biedt aanknopingspunten voor een goede inpassing. Wij willen dit onderzoek vervolgen om de
invloed op flora en fauna verder te onderbouwen. Als uiteindelijk blijkt dat we
hier technisch, veilig en verantwoord
aardwarmte kunnen winnen, dan willen
wij in afstemming met de gemeente,
bewoners en natuurorganisaties op
deze locatie tot een natuurvriendelijke
inrichting komen voor de komende
dertig jaar.'
Veiligheid voorop
Voor Warmtebron Utrecht is en blijft
veiligheid een keiharde randvoorwaarde. Peijster: 'Ons onderzoek moet aantonen dat aardwarmte veilig te winnen
is. Zoals ook het Informatie en Consultatieorgaan Aardwarmte (ICO) aangeeft, kunnen wij pas echt met bewijs
komen als er een locatiekeuze is gemaakt met een daarbij behorend putontwerp en een gerichte risicoanalyse.
Het ICO geeft ook aan dat veiligheid
voor dit stadium van het proces afdoende is meegewogen. Die lijn willen
wij doortrekken. Na instemming van de
gemeente kunnen wij aan de slag om
voor deze locatie een concreet putontwerp en risicoanalyses uit te werken.
Daarmee maken we zaken toetsbaar
en kunnen we het veiligheidsaspect
verder onderbouwen.'
Voortgang schadeprotocol
Voor een goed project is het belangrijk
22

dat de behoeften en vragen van belanghebbenden zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden meegenomen in het
onderzoek. Peijster: 'Een belangrijk
aandachtspunt hierbij is schade. Met
bewoners en professionele organisaties zetten we ons binnen de werkgroep Schade en Veiligheid in om tot
een zo breed mogelijk gedragen schadeprotocol te komen.'
Volgende stap zetten
Nieuwegein heeft de ambitie om over
twintig jaar energieneutraal te
zijn. 'Daar wil Warmtebron Utrecht met
het project graag aan bijdragen', zo
laat projectmanager Peijster weten. 'Nu
een uiteindelijke locatie in beeld is,
hopen we dat we samen met de gemeente Nieuwegein een volgende stap
in het proces kunnen zetten. Eind 2020
hebben we het college van burgemeester en wethouders op de hoogte
gebracht van onze locatiekeuze en hen
gevraagd in te stemmen met voortzetting van het onderzoek op deze locatie.
Het college heeft aangegeven eind
januari eerst met de gemeenteraad
een besluit te nemen over de afwegingscriteria om de locatiekeuze van
Warmtebron te kunnen beoordelen.
Daarna zal het college pas de locatiekeuze beoordelen en dit in het voorjaar
voorleggen aan de gemeenteraad.'
Vaart in het proces houden
Uiteraard moeten er nog tal van zaken
in het vervolgonderzoek verder worden
uitgewerkt. Tegelijkertijd moet het onderzoeksconsortium volgens Peijster
ook blijven letten op de deadlines voor
vergunningprocedures en het tijdvenster voor de aanvraag de
subsidies. 'Zo’n onderzoek kost enorm
veel geld en met behulp van subsidie is
het voor ons mogelijk dergelijk vervolgonderzoek uit te voeren. Als de
subsidie wegvalt, dan vervalt daarmee
ook de kans om aardwarmte als duurzame energiebron voor de provincie
Utrecht te onderzoeken. Met het oog
op de voorbereidingen voor een vergunningenprocedure vragen wij de
gemeente in te stemmen met het vervolgonderzoek op deze locatie'.
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Martijn Stekelenburg
keert na de verkiezingen niet meer terug
in de politiek
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In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad laat Martijn Stekelenburg van de lokale SP weten
na de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer
terug te keren in de politiek. Stekelenburg is al 16 jaar
actief in de Nieuwegeinse politiek en was in die periode
onder meer ook wethouder. Maar nog langer lid blijven
van zijn partij (SP), dat kan hij niet meer aan. Het fractievoorzittersstokje heeft hij inmiddels overgedragen
aan Frank van den Heuvel.
Stekelenburg: ‘Met droefenis deel ik jullie mede dat ik mijn
lidmaatschap van de SP heb beëindigd en verder ga als
onafhankelijke fractie. Hiermee is ook definitief geworden
dat ik na de volgende raadsverkiezingen niet terugkeer, voor
welke partij dan ook. Dat stond voor mij eigenlijk al een tijdje
vast.’
De reden voor zijn opzegging heeft te maken met het herhaaldelijke gedoe binnen de landelijke SP en het onvermogen om fouten gewoon te erkennen en daarvan te
leren. ‘Een organisatie die daartoe niet in staat is, kan niet
meer op mijn steun rekenen’ aldus Stekelenburg. ‘Het recent
op afstand zetten van onze eigen jongerenorganisatie was
voor mij de druppel.’
‘Jullie begrijpen vast dat ik deze mail schrijf met de grootst
mogelijke pijn in mijn hart, na 16 jaar lang de aanvoerder te
zijn geweest en het vuur uit de sloffen te hebben gelopen
voor de partij. Van die periode heb ik allesbehalve spijt. Ik

heb samen met de SP in Nieuwegein mooie dingen mogen
doen en bereiken’ zegt Stekelenburg.
‘Ik hecht er aan om met klem te benadrukken dat mijn opzegging niets te maken heeft met de lokale SP-ers. Dat ik
Frank, Annie, Marian, Tanja en Jef hiermee in de steek laat,
zal altijd een kras op mijn ziel blijven. Helaas zie ik me toch
genoodzaakt om het te doen zoals ik hierboven schrijf. De
landelijke partij wens ik op geen enkele manier meer te
steunen. Niet met mijn inzet, niet met zetels, en niet financieel.’

Frank van den Heuvel
nieuwe fractievoorzitter
van de SP in Nieuwegein
Op maandag 4 januari jl. heeft de SP
fractie in Nieuwegein Frank van den
Heuvel tot nieuwe fractievoorzitter
gekozen. Van den Heuvel is reeds
ruim 15 jaar actief voor de SP en
sinds 2016 lid van de gemeenteraad
in Nieuwegein. In het dagelijkse leven is Frank als veelzijdig ingenieur
werkzaam vanuit zijn eigen bedrijf.
Martijn Stekelenburg, voormalig fractievoorzitter en voormalig wethouder
voor SP kan zich niet langer verenigen
met het landelijke beleid van de SP en
gaat als groep Stekelenburg verder, in
goede verstandhouding met de lokale
SP fractie.

In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is er voor de fractie nog veel
te doen: 'Door alles wat er door het
kille beleid vanuit Den Haag afgelopen
10 jaar bij de gemeenten op de stoep
is gegooid, waait er een gure wind door
Nederland en dus ook door Nieuwegein. En het eind daarvan is nog niet in
zicht want er komt nog meer.
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De SP zal ervoor waken dat vooral
mensen met een laag inkomen en ongelijke kansen slachtoffer worden van
neo-liberaal beleid. Zo voeren we acties voor bewoners in Vreeswijk en bij
het Nijpelsplantsoen en baart de ontwikkeling van aardwarmte ons. vanwege de risico’s op schade, grote zorgen.
De SP fractie wil vooraf duidelijkheid,
zekerheid en veiligheid voor de inwoners en de leefomgeving.
Het bestuur van SP Nieuwegein wenst
de fractie in de nieuwe samenstelling
veel succes en een vruchtbare strijd,
voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.'
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