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Kokos, karamel, Baileys...

NIEUW OP CIYPLAZA: 'DE ZOETE ZOENEN'
Word jij ook

Raadslid Ann de Wolf overleden

Kinderambassadeur?

TE BELEVEN
Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een
evenement niet door kan gaan. Neem bij twijfel contact op met
de desbetreffende organisatie.
Krakende nootjes, 9 april • Informatie Diabetes Challenge, 12
april • Kids Hockey-clinic, 21 april • Kids Hockey-clinic, 28 april
• Kids Hockey-clinic, 12 mei • Kids Hockey-clinic, 19 mei • NLDoet, 28 en 29 mei • Soroptimisten, 19 september • ‘SamenLoop
voor Hoop, 21 en 22 mei 2022 •
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DE VAKANTIE GAMES VOOR DE JEUGD

Op stap met de Scootmobiel Club

DEZE WEEK
• Langzaam verkeer en openbaar vervoer • Wat betekent refurbished • Discussie Plettenburgerbaan • Gezondheidshuis •
Drugsdealer voor rechter • Buurman mag Picnic-hub niet blokkeren • PvdA over evenementenbeleid • The Ageless Gate •
Groen Links op de barricades • Voedselbos De Middengaarde •
Kinderambassadeurs met Kinderkrant over pesten • Waterkwaliteit
meten • Gratis kids-hockey-clinics • Zorgprofessionals snel vaccineren • Schoorsteenbrand aan de Smient • Willeke bezon zich •
Scootmobiel Club Nieuwegein • Geina Escape Route • TBS voor
verwarde Nieuwegeiner • Vrijwilligershuis tekent Sportakkoord •
Inbreken op klaarlichte dag • Tegeltje eruit, plantje erin • Nieuwegein in 2040 • Nieuwegein 1 groot museum •
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Gesmoorde spruitjes
met gekarameliseerde
uien, spekjes en mosterd
Een heerlijke maaltijd, extra lekker met
gebakken aardappelen.
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 Maaiersweide in de wijk
Batau-Noord.

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

De Ruilfabriek
start derde vestiging
van De Zoete Zoenen
voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt
Begin deze maand heeft Stichting
De Ruilfabriek in Nieuwegein een
derde vestiging geopend van De
Zoete Zoenen, een winkel speciaal
ingericht door Stichting De Ruilfabriek om een plek aan jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt te
geven. Jongeren die langdurig thuis
zijn of om andere redenen een nieuwe start nodig hebben. Ook biedt De
Zoete Zoenen veel stagemogelijkheden.
Wie nu winkelcentrum Cityplaza in de
binnenstad van Nieuwegein bezoekt
en voorbij de winkel loopt aan de Passage 56 (tegenover Roosters), ruikt de
chocozoenen met kokos, karamel of
baileys. Je kunt meer dan 35 smaken
kopen in ‘De Zoete Zoenen!’
De winkel is niet zomaar een chocozoenen winkel, maar is in de stijl van
de jaren Fifties ingericht en mega Instagrammable. Met een plek voor toffe
selfie-spots, zoals een telefooncel en
een muur vol LP’s. Wanneer de coronamaatregelen versoepelen, kun je
ook plaatsnemen op een van de prachtig ingerichte plaatsen om je chocozoen te nuttigen.
Alweer een bijzonder concept midden
in het hart van Cityplaza Nieuwegein.
Meer informatie kun je terugvinden via
de website van de winkel.

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Wordt ook
Kinderambassadeur
Kinderambassadeur Fay van Zuilen:
'Ben jij tussen de 9 en 13 jaar en vind
je het ook belangrijk om iets voor de
kinderen in Nieuwegein te betekenen
en wil je ook Kinderambassadeur worden? Meld je dan aan! We zoeken nog
steeds collega’s.'
Aanmelden kan via het e-mailadres
info@kinderambassadeursnieuwegein.nl.

Maak kennis met hockey:
vier gratis kidsclinics
Op diverse woensdagmiddagen in april
en mei geeft de Mixed Hockey Club
Nieuwegein (MHCN) vier gratis Kidsclinics. Deze clinics is speciaal voor
kinderen van 6 tot en met 10 jaar en
worden gehouden op het sportveld aan
de Newtonbaan 10 in Nieuwegein.
Wil je erachter komen hoe leuk hockey
is en wil je het een keer uitproberen?
Lees hier wanneer de clinics worden
gehouden en hoe je je aan kunt melden
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Lokaal
Sport- en beweegakkoord
symbolisch ondertekend
In navolging van het Landelijk
Sportakkoord hebben alle lokale
partners op het gebied van sport- en
bewegen, SportID Nieuwegein en de
gemeente Nieuwegein, onlangs een
sport- en beweegakkoord voor de
gemeente Nieuwegein ontwikkeld.
Met dit akkoord willen de partijen
bereiken dat iedereen in Nieuwegein
plezier heeft in sport en bewegen,
als sporter, vrijwilliger en/of toeschouwer. Ook het Vrijwilligershuis
in Nieuwegein heeft het akkoord onlangs ondertekend. Binnen enkele
weken zullen meer partijen hun
handtekening zetten.
Het doel van het Sportakkoord is om
de organisatie en financiën van de
sport toekomstbestendig te maken, bij
een vereniging of gewoon buiten. Dit
sport- en beweegakkoord is het resultaat van een brede samenwerking
tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente.
Om het proces te bewaken wordt een
sport formateur aangesteld. Deze
sportformateur wordt ondersteund door
de sportaanbieders. 'De sportformateur
bewaakt het proces en schrijft het plan,

daarna moet het worden uitgevoerd.
We gaan dus de komende maanden
kijken naar: wie wil er mee werken?',
zegt Cees Rootselaar van SportID
Nieuwegein. Het zijn niet alleen sportverenigingen die mee werken, maar
ook het onderwijs, de gezondheidszorg
en cultuur. 'Eigenlijk willen we iedereen
uit Nieuwegein en elke partner hierbij
betrekken', aldus Rootselaar.
Spelers en toeschouwers
In november 2019 was de kick-off van
het lokale sport- en beweegakkoord.
Hierbij waren 48 professionals aanwezig vanuit verschillende domeinen,
waaronder sport, zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Alle deelnemers konden aangeven of ze speler (actief meedenken in het vervolgproces) of toeschouwer (op de hoogte blijven van het
proces) wilden zijn. Vervolgens zijn er
drie themabijeenkomsten geweest met
de spelers, waarin stap voor stap de
gezamenlijke ambities, doelstellingen
en actiepunten per thema zijn geformuleerd.
Projectaanvraag
De lokale partners in Nieuwegein vragen alle organisaties die achter dit
lokaal sport- en beweegakkoord staan
om het akkoord (symbolisch) te ondertekenen. ‘Hiermee laat je zien dat je
achter de plannen staat en hier ook
graag onderdeel van wilt zijn.’
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Na ondertekening is het mogelijk om
door middel van het lokaal sport- en
beweegakkoord aanvraagformulier een
projectaanvraag te doen en hier financiële steun voor te krijgen. Let hierbij
wel op dat het van belang is dat het
project past binnen de thema’s en doelen van het lokaal sport- en beweegakkoord en er een samenwerking is
met één of meerdere organisaties. Na
het indienen van het projectplan komt
het terecht bij het kernteam. Dit team is
bij elkaar geroepen om alle projecten
te beoordelen en om te zien of het past
binnen de doelen en thema’s van het
lokaal sport- en beweegakkoord. Na
goedkeuring kan gestart worden met
de uitvoering van het ingediende projectplan.
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Apple producten met 2 jaar garantie
Refurbished:
goedkoop & duurzaam
Over één ding zijn we het eens: we
zien graag de coronamaatregelen
verdwijnen. Helaas lukt dat nu nog
niet en zijn we verplicht alles online
te doen. Online meetings, online
shoppen en videobellen met vrienden en familie zijn een paar voorbeelden van hoe onze dagen eruitzien. Doordat we tegenwoordig alles
online doen is het fijn om daar goede apparatuur voor te hebben. Als je
aan elektronische apparaten denkt,
dan denk je al gauw aan dure apparaten. Maar wist je dat je ook eenvoudig geld kan besparen op smartphones, laptops en tablets?
Wat is refurbished?
Refurbished betekent letterlijk reviseren. Dit houdt in dat eerder gebruikte
apparaten zoals smartphones, laptops
en tablets worden gecontroleerd op gebreken. Indien nodig worden ze gerepareerd en ze worden altijd grondig
gereinigd. Daarnaast wordt oude data
verwijderd en worden nieuwe besturingssystemen geïnstalleerd. Bij iUsed
kan je terecht voor refurbished Appleapparatuur. Denk daarbij dan aan een
refurbished iPhone, MacBook, iPad of
iMac.

Bij het kopen van refurbished producten krijg je ook meer zekerheid. Wanneer je bijvoorbeeld iets tweedehands
koopt via marktplaats dan krijg je geen
garantie. Op al onze refurbished producten krijg jij wel twee jaar garantie.
Dit biedt jou extra garantie mocht er
plotseling toch iets stuk gaan. Daarnaast heb je ook nog recht op retourneren. Wanneer je toch niet blij bent
met jouw refurbished device, dan kun
je je koop altijd binnen 30 dagen ongedaan maken.
Eenvoudig geld besparen
Te veel uitgeven aan nieuwe hardware
die bijna geen verschil maakt is echt
niet meer nodig. Door refurbished te
kopen bespaar je tot wel 70% op de
originele nieuwprijs. Alle refurbished
apparaten die wij verkopen zijn getest
en dus ook technisch in orde. Waar
wel enig verschil in kan zitten tegenover nieuw is dat er gebruikerssporen
zitten op de behuizing van het apparaat. Dit kunnen krasjes of deukjes zijn.
Je hebt zelf de keuze uit drie verschillende gradaties: ‘zichtbaar gebruikt’,
‘licht gebruikt’ en ‘zo goed als nieuw’.
De conditie ‘zichtbaar gebruikt’ is het

Vierde kinderkrant
van de Kinderambassadeurs
in teken van pesten
De kinderkrant is weer uit, het is deze
keer een themakrant. Deze vierde editie gaat over stoppen met pesten,
‘want… pesten is NIET cool’ aldus de
kinderen van de Kinderambassadeurs
in Nieuwegein die de krant maakten.
Deze uitgave wordt ook voor het eerst
gedrukt als papieren krant omdat het
een belangrijke editie is. ‘Wij gaan de
kranten op vrijdag 16 april brengen bij
de basisscholen, de bieb en nog meer
plekken waar kinderen zijn. Ook zullen
wij papieren kranten bij ons hebben
tijdens onze activiteiten en evenemen-

ten’ geeft Fay van Zuilen aan. Zij is
één van de eerste Kinderambassadeurs in Nieuwegein en doet dat in
haar wijk Fokkesteeg.
Fay: ‘Voor het schrijven van het voorwoord bedenken we steeds weer een
bekende Nieuwegeiner aan wie we meer
kunnen vragen over het thema. Ik had
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goedkoopst, maar dan zitten er redelijk
veel krassen op het product en ook op
het scherm. De conditie ‘zo goed als
nieuw’ is bij de meeste mensen het
populairst, maar is wel het duurst. Het
is aan jou of je meer wilt betalen voor
het uiterlijk van je apparaat.
Kies voor duurzaam
Refurbished producten leveren een
positieve bijdrage aan CO2-vermindering. Doordat producten worden hergebruikt hoeven er minder nieuwe producten gemaakt te worden. Bij de productie van bijvoorbeeld 1 iPhone wordt
gemiddeld 55,47 kg CO2 uitgestoten.
Dit staat ongeveer gelijk aan een
enkele autoreis van Amsterdam naar
Keulen! Door refurbished te kopen ga
jij milieuvervuiling tegen. Dat moet wel
een goed gevoel geven!
Hopelijk ben je er nu van overtuigd dat
het aanschaffen van refurbished vele
voordelen heeft. Je bent dus niet alleen milieubewust bezig, ook bespaar
je veel geld! Dus heb je opeens meer
laptops in huis nodig doordat al je
kinderen online les moeten volgen?
Wees slim en koop voortaan refurbished!

bedacht om Dennis Kroon te vragen.
Was voor mij wel makkelijk, want zijn
vrouw is een goede vriendin van mijn
moeder. Dennis werkt bij de soldaten. Hij
is ook op missie geweest en nu maakt hij
vlogs voor de militairen. Dennis kan heel
mooi zingen. Hij deed een tijd geleden
mee aan The Voice of Holland en alle
vier de stoelen draaiden voor hem. Ook
heeft hij gezongen toen het Veteranendag was. De koning was er ook bij en
die klapte voor Dennis.’ Klik hier voor de
kinderkrant van deze maand en lees in
het voorwoord wat Dennis Kroon van
pesten vindt.
Wordt ook Kinderambassadeur, net als
Fay. Zie pagina 2.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar
wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

April 2018
Kapitein Remco Meeusen van het
motortankschip Commander (links) en
kapitein Bennie Kiers (rechts) van
motortankschip Zennestroom
ontvingen beiden een oorkonde en een
bloemetje ter gelegenheid van de
officiële ingebruikstelling van de
ligplaatsen aan het verbrede
Lekkanaal aan het Sluispad bij de
Beatrixsluis.

Meet de waterkwaliteit
in je eigen buurt
We genieten allemaal van het water
in onze gemeente. Maar wat is de
kwaliteit van al dat water? Van vijvers, sloten en kanalen? Kunt je iets
zien in het water? Leven er eigenlijk
wel genoeg planten en dieren in? De
gemeente Nieuwegein onderzoekt
dit graag samen met haar bewoners.
Doet je mee?
Samen meten, samen weten
De gemeente zoekt enthousiaste vrijwilligers die tussen april en oktober dit
jaar één of meer wateren (vijvers, sloten en kanalen) willen bekijken en de
gegevens willen noteren. Je hoeft geen
expert te zijn. Iedereen kan het en
meedoen kost slechts een kwartiertje
per maand. Tijdens je lunchpauze, een
wandeling met de hond of een ommetje in de buurt, kijk en noteer je hoe het
water eruit ziet: ligt er veel kroos op het
water, zwerfvuil of zie je planten? De
resultaten kun je online invullen.
In 2021 voert de gemeente samen met
het waterschap Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden waterkwali-

teitsmetingen uit, de zogenaamde
ecoscans. Dit doen zij iedere drie jaar.
Deze controles zijn een momentopname. Zo kan bijvoorbeeld de hoeveelheid kroos in een week sterk toenemen. Dankzij jouw hulp kunnen meer
wateren vaker worden gecontroleerd.
Het waterschap verzamelt alle gegevens en maakt hiervan een rapportage.
En deze gebruikt de gemeente weer
om de kwaliteit van het water voor

mensen, planten en dieren in Nieuwegein te verbeteren.
Doet je mee?
Dat stelt de gemeente zeer op prijs.
Stuur een mail naar samendoen@nieuwegein.nl. Dan ontvang je meer
informatie en de uitnodiging voor de
online startbijeenkomst op 12 april om
19.45 uur.

Brutale tieners uit Nieuwegein
breken op klaarlichte dag in
Op zondag 4 april probeerden drie verdachten rond 16.00 uur in te breken in
een huis aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik. Een 18-jarige vrouw
zonder vaste woon- en verblijfplaats
en twee 17-jarige jongens uit Nieuwe-

gein zijn korte tijd later aangehouden.
Een alerte getuige toonde de politie een
foto waarop twee van de drie verdachten
goed te zien waren. De politie ging met
dat signalement op zoek in de buurt en
6

spotte de drie verdachten bij treinstation
Bunnik. Het drietal werd daar meteen
aangehouden.
De politie heeft de zaak in onderzoek.
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Schoorsteenbrand
aan de Smient in de Doorslag
Dinsdagmiddag 6 april moest de
brandweer ter plekke komen bij een
woning aan de Smient in de wijk De
Doorslag. Er zou brand zijn ontstaan
in de schoorsteen van een woning.
Hoewel er geen rook was te zien
kwam de brandweer met twee wagens ter plekke, waaronder ook de
ladderwagen uit IJsselstein. De
brand zou rond 16.00 uur ontstaan
zijn.
Onduidelijk is wat er precies is gebeurd
ook is niet bekend of er schade is ontstaan in de woning. De politie had de
straat enige tijd afgezet.
Tips ter voorkoming
van een schoorsteenbrand
1. Gebruik droog loofhout
Brand in de schoorsteen ontstaat dus
vaak door verkeerd stookmateriaal. Zo
gebruiken veel mensen in december
het pakpapier van de Sint en kerstcadeautjes. Heel gevaarlijk, want hierdoor kan er in een korte tijd een hevige
vlam ontstaan. Een niet goed geveegde schoorsteen vliegt dan zo in brand.
Gebruik daarom altijd droog en onbehandeld hout. Dus geen plastic, stukjes
kerstboom, spaanplaat, triplex of kranten. Droog hout kun je herkennen aan

loszittende schors en scheuren.
2. Stook
volgens de Zwitserse methode
De wat? De Zwitserse methode is de
veiligste manier van stoken. Het werkt
zo: leg dikke blokken hout op de
aslaag. Leg daar een dun blok aanmaakhout op, dek de stapel af met
sprokkelhout en leg daar een aanmaakblokje op. Vergeet ook niet de uitlaatklep naar de schoorsteen helemaal
open te zetten. Deze stookmethode
zorgt voor minimale aanslag in de
schoorsteen.
3. Let op de kleur van de rook
uit de schoorsteen
Hoe kleurlozer de rook, hoe beter. Dat
geeft namelijk aan dat het verbrandingsproces optimaal verloopt. Als de
rook donker van kleur is, gaat er waarschijnlijk iets niet helemaal goed. Er is
dan te weinig luchttoevoer of er wordt
ongeschikte brandstof gebruikt. Hou
ook de kleur van de vlam in de gaten.
De vlammen horen heldergeel en gelijkmatig te zijn. Bij onvolledige verbranding ziet u flakkerende oranje
vlammen.
4. Pas op bij een oostenwind
Een oostenwind is erg droog en vergroot daarom de kans op brand. Vooral
als je een rieten dak hebt, is stoken bij
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een oostenwind vragen om problemen.
Op de website van Buienrader kun je
zien waar de wind vandaan komt.
5. Laat de schoorsteen
minimaal 1 keer per jaar vegen
Heel belangrijk: de schoorsteen minimaal 1 keer per jaar laten vegen. Als
het schoorsteenkanaal niet schoon is,
kun je niet veilig stoken. Een verstopt
of vervuild kanaal is vaak de oorzaak
van brand. Staat de haard af en toe
aan? Dan is het voldoende om de
schoorsteen 1 keer per jaar te laten vegen. Wanneer hij als hoofd- of bijverwarming gebruikt wordt, is het verstandig om hem minimaal 2 keer per
jaar te laten vegen.
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NU’91 in Nieuwegein:

‘Zorgprofessionals
in de reguliere zorg
snel vaccineren’
Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ziekenhuizen wacht met spoed op het
Coronavaccin. In december werd
besloten dat alle medewerkers in de
acute zorg van de ziekenhuizen met
voorrang werden gevaccineerd. Dat
is destijds ook gebeurd, maar de
medewerkers in de reguliere zorg
zijn toen niet meegenomen. Nu de
besmettingen snel toenemen, wordt
de acute zorg ook weer opgeschaald. Met als gevolg dat ongevaccineerde zorgprofessionals uit
de reguliere zorg bijspringen op de
ic’s en in de COVID-zorg.

NU’91, de onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals in
Nieuwegein, doet dan ook een dringende oproep: vaccineer zorgmedewerkers in de ziekenhuizen zo snel
mogelijk.
Zorgelijke situatie
Dat zorgprofessionals ongevaccineerd
bijspringen zorgt voor veel onrust en
frustraties onder zorgmedewerkers.
Bovendien is het volgens NU’91 een
uiterst zorgelijke situatie. Stella Salden,
voorzitter NU’91: 'We zien dat het ziekteverzuim fors toeneemt. Zorgmedewerkers vallen uit, omdat zij zelf besmet zijn, maar ook omdat ze na een
jaar werken onder deze omstandigheden moe en opgebrand zijn. Willen we
onze zorgprofessionals op de been
houden, dan is een snelle mogelijkheid

Raadslid Ann de Wolf
op 80-jarige leeftijd overleden

Tijd voor actie
Volgens NU’91 is er geen tijd te verliezen en moet demissionair coronaminister Hugo de Jonge direct in actie
komen om alle zorgmedewerkers in
de ziekenhuizen voorrang te geven.
In het huidige vaccinatieschema is
deze groep pas in mei aan de beurt.
'De grootste piek in de ziekenhuizen
wordt eind april verwacht. Op de ic’s
kunnen we te weinig bedden inzetten,
simpelweg omdat er onvoldoende personeel is. Als we niet zorgen dat snel
iedereen wordt gevaccineerd die dat
wil, zitten we met nog minder.'

een periode fractievoorzitter van de
VSP geweest vanwege de ziekte van
Herman Troost die later dat jaar overleed.

Woensdagmorgen 7 april is
mevrouw Ann de Wolf in de leeftijd
van 80 jaar overleden. Ann laat drie
kinderen, 5 kleinkinderen en 2
achterkleinkinderen achter. Zij was
sinds 2002 lid van de Verenigde Senioren Partij (VSP). Ann de Wolf
woonde sinds 2001 in Nieuwe-gein.
Hiervoor heeft zij bijna 25 jaar bij
Philips gewerkt in diverse functies.

De Verenigde Senioren Partij (VSP)
verliest een markante vrouw, maatschappelijk betrokken en actief in het
wijknetwerk. In de politiek is zij bijna 20
jaar actief geweest, begonnen in 2002
in de VSP-fractie die is opgericht door
Herman Troost. Ook nam zij deel in de
WMO Raad.

Sinds 6 juni 2018 was zij lid van de
gemeenteraad namens de fractie van
de VSP. Ook in de periode van 26
september 2012 tot 27 maart 2014 was
zij voor deze partij lid van gemeenteraad. Verder heeft zij als commissielid
in verschillende periodes vanaf 2012
haar bijdrage geleverd. In 2019 is zij

FOTO: AREND BLOEMINK

om te vaccineren van groot belang.
Het biedt meer bescherming. Bovendien zorgt het ervoor dat zij niet voortdurend ongerust hoeven te zijn om
zelf besmet te raken.'

Ann de Wolf hadden we eerder in het
Portret van de Week op pen.nl. In de
raadsvergadering van 29 april zal er
een in memoriam zijn waarbij Ann de
Wolf in een minuut van stilte zal worden herdacht.
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Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
Natuurlijk heb ik mijn schorsing gebruikt om me te bezinnen. Ik heb goed
tot me laten doordringen dat woorden
niet zomaar een willekeurige volgorde
van letters zijn. Rutte won de verkiezingen vooral dankzij de gratis publiciteit
tijdens de talrijke persconferenties,
haastte zich vervolgens om snel een
nieuw kabinet onder zijn leiding in elkaar te knutselen – desnoods met het
van Forum voor Democratie afgesplitste Ja21 – totdat de woorden op het
papiertje van Ollongren hem in de
nacht van Kaag bijna fataal werden.
Zoals actrice Ingrid Bergman al zei:
‘Geluk is een goede gezondheid en
een slecht geheugen.’ Of naar Godfried Bomans: ‘Veel mensen danken
hun goede geweten aan hun slechte
geheugen.’

Zaterdag voor Pasen verscheen Rutte
in een door hem zelf geregisseerd
toneelstukje achteloos voor de camera
als was het een spontane ontmoeting.
Alleen om en passant mee te delen dat
hij dóór wilde en dat hij ‘strijdbaar’ was.
Over zijn kleding was nagedacht:
lekker gewoon, een sportieve outfit en
dito fiets, en een krap mutsje met
daarop het woord Mammut. Dat was
wat minder goed doordacht. Het woord
‘mammut’ doet denken aan een tanker
die strikt zijn eigen koers vaart en
nauwelijks tot een andere koers te bewegen valt.
Enfin: er werd een blik prominente
VVD’ers opengetrokken om hun lof te
zingen over wat Rutte allemaal aan
positiefs vermocht in de afgelopen
jaren, terwijl elke zondaar weet dat hij
afgerekend wordt op wat er niet goed
ging. Zei Rutte tijdens het debat nog
dat hij echt niet had gelogen, op dinsdag verrees hij na het Paasreces met
de woorden: ‘Ik heb naar eer en
geweten gelogen.’ Heeft hij toch
zomaar een nieuwe morele standaard
voor het begrip waarheid uit de losse
mouw geschud.
Op het spreekgestoelte in de Tweede
Kamer pleitte Rutte enthousiast voor

Aflevering 43
Alle afleveringen vind je hier.

het organiseren van ‘macht’ en ‘tegenmacht’, losjes ontleend aan uitspraken
van de door hem zo bewonderde
Pieter Omtzigt. Het spektakel leek een
beetje op een sneue mammoet tanker
die in het Suez kanaal gecrasht is en
driehonderd andere tankers de doorgang belet.
Intussen zit ik mijn maag met het
woord ‘rek’. Bij iedereen is de rek er
wel zo’n beetje uit met die coronacrisis.
In die toestand zie ik mensen rare dingen doen.
Zo hoorde ik van iemand die een fel
tegenstander is van het milieu verslindende Formule 1 circus, dat hij voornemens was om louter uit verveling te
gaan kijken naar een voorbeschouwing
van de eerste Formule 1 race van het
seizoen in een uiterste poging om
enige reuring mee te maken op weer
een zondag waar de rek uit is.
Ik zal er maar niet omheen draaien. Ik
ben een groot voorstander van
transparantie. Ik was het zelf.

Tbs
voor verwarde Nieuwegeiner
die zijn woning
aan de Mandolahof
in brand stak
Een 43-jarige Nieuwegeiner is afgelopen woensdag door de rechtbank in
Utrecht veroordeeld tot tbs met voorwaarden voor het in brand steken van
zijn appartement aan de Mandolahof in
de wijk Zuilenstein. Dit gebeurde eind
vorig jaar.
Na herhaaldelijke hulpkreten gingen
agenten op 7 december ‘s avonds bij de
man langs in zijn woning. Maar zij konden niet veel voor hem doen. 'Ik was al te
ver heen. Ik was niet meer normaal', zei
de Nieuwegeiner twee weken geleden op
zitting.
Op advies van de politie nam hij zijn
medicatie, maar later ging het toch mis.
'Op een gegeven moment was er een
soort kortsluiting in mijn hersenen en
toen deed ik ergens een aansteker bij',
zei hij. 'Dat was best wel een tikkeltje
psychotisch.'
De Nieuwegeiner stak een kleedje aan

dat op de bank lag. En dat bleek bijzonder brandbaar. 'Het vuur spoot eruit. De
bank vloog meteen in brand. De rookmelder ging af en de brandweer kwam
ook gelijk', vertelde hij.
Toen de brand om drie uur ‘s nachts uitbrak belde hij zelf de politie en ging naar
buiten. Daar werd hij in de boeien geslagen en in een politiewagen gezet. Terwijl
de vlammen naar buiten sloegen en de
woning compleet uitbrandde werden de
buren, onder wie veel ouderen, in allerijl
geëvacueerd.
Naast de verdachte woonde een jong
gezin met een klein kind en een hond. De
Nieuwegeiner vindt het vreselijk dat hij
dat hen zoveel schrik heeft bezorgd. 'Het
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is nooit de bedoeling geweest om een
gevaarlijke situatie te creëren', sprak hij.
'Het was een noodkreet om hulp.'
Het Openbaar Ministerie had ook een
celstraf geëist, maar de rechtbank vindt
een langer verblijf in de gevangenis niet
wenselijk gezien de psychische toestand
van de man. Ook kan de brand hem 'in
zeer beperkte mate worden toegerekend'. Aan de tbs-maatregel zijn diverse
voorwaarden verbonden, waaronder
een alcohol- en drugsverbod.
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Zorg en welzijn samen
in nieuw Gezondheidshuis
Waar voorheen in Nieuwegein Verzorgingshuis Zuilenstein stond,
komt een Gezondheidshuis. In het
nieuwe pand vind je straks verschillende aanbieders met ieder hun
eigen expertise op het gebied van
zorg en welzijn: Gezondheidscentrum Mondriaanlaan, Paramedisch
Centrum Nieuwegein en Huisartsenpraktijk Jutphaas (het Eerstelijns
Medisch Centrum Nieuwegein),
welzijnsorganisatie Movactor en
Gemeente Nieuwegein. Alle soorten
professionals zitten hier dan dicht
bij elkaar.
Nieuwe naam gezocht
Met een integraal ontwikkelteam zijn
wensen en behoeftes van inwoners uit
de wijk en professionals uit de hoek
van zorg en welzijn in kaart gebracht.
Op basis daarvan komt nu het nieuwe
gebouw tot stand. Wat nog ontbreekt is
een nieuwe naam. Iedereen wordt nu
uitgenodigd ideeën rondom een nieuwe naam te delen. Via www.jouwplekinzuilenstein.nl kunnen ideeen over de
nieuwe naam tot 11 april worden ingestuurd. Vanaf 18 april kan er gestemd worden op de favoriete naam.
Zorg en welzijn onder één dak
Het Gezondheidshuis, de naam zegt
het al, richt zich op gezondheid. Maar
dan wel in de meest brede zin. In het
Gezondheidshuis is gezondheid meer
dan niet ziek zijn. Natuurlijk is het belangrijk om zo min mogelijk last te
hebben van lichamelijke kwalen. Dus
biedt het Gezondheidshuis de beste
medische zorg. Maar het Gezondheidshuis biedt nog veel meer. Er is
ook aandacht voor werk, wonen, inkomen, opvoeden, meedoen in de samenleving, zingeving, minder eenzaamheid en andere zaken die belangrijk zijn in ieders leven.
Al die dingen bepalen immers ook of je
je goed en gezond voelt. Daarom werken in het Gezondheidshuis de medische professionals en de professionals
van welzijn, werk en inkomen, wonen,
jeugd, scholing en anderen intensief
samen. Daarnaast is ook ontmoeting
een belangrijke functie van het Gezondheidshuis. Want ook daardoor ga
en blijf je je als mens beter voelen. Dus
het Gezondheidshuis is ook een plek
voor een kop koffie, een broodje en
een praatje of voor een vergadering.
Ontmoeten en verbinden is naast
medische zorg en maatschappelijke

hulp een belangrijke functie van het
Gezondheidshuis. Hoe dat er dan
praktisch uitziet, weet Erik Asbreuk,
huisarts in Nieuwegein, als geen ander
te vertellen.
Erik Asbreuk over gezondheid, zorg en
welzijn in het nieuwe Gezondheidshuis
Erik Asbreuk is als huisarts nauw betrokken bij de realisatie van het Gezondheidshuis. Bevlogen vertelt hij
daarover: 'Traditioneel is een gezondheidscentrum een plek waar je naar
binnen loopt als je je ziek voelt. Daar
kun je dan naar de dokter en medicijnen halen. Maar er is een flinke groep
mensen die zich lichamelijk ziek voelt
door achterliggende problematiek en
eigenlijk iets anders nodig heeft dan
medicijnen. Neem nou rugpijn. Dat kan
een lichamelijke oorzaak hebben. Maar
rugpijn door financiële schulden, kan ik
me ook heel goed voorstellen. En dan
moet je niet bij de huisarts of de fysiotherapeut zijn, maar bij welzijn of bij de
schuldhulpverlening. Dan is dat het
aangewezen medicijn. Het zou geweldig zijn als mensen dat andere medicijn, die hulp, ook daadwerkelijk kunnen krijgen. En dat is precies wat we
met het Gezondheidshuis kunnen realiseren want daar gaan zorg en welzijn op dezelfde plek samenwerken.
Als ik dan een patiënt krijg waarvan ik
zie dat er lichamelijk niets loos is, maar
dat er iets anders speelt, dan hoef ik
ze niet naar een andere plek voor hulp
te sturen. Dan loop ik een verdieping
hoger en dan kan ik daar zeggen dat
deze meneer of mevrouw graag een
afspraak wil maken. Dat is warme
overdracht en dat werkt. Want dan
hebben mensen een gezicht, ze
hebben het gevoel dat het goed zit. Op
het moment dat ik meeloop en ik zeg
deze mensen kunnen je helpen en ze
zijn te vertrouwen, dan is dat vertrouwen ook overgedragen. En dan wordt
die hulp ook bijna altijd geaccepteerd.
Daarmee maken we echt een verschil.'
De welzijnscoach en welzijn op recept
Erik vervolgt zijn verhaal met de welzijnscoach en welzijn op recept: 'We
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hadden hier tot voor kort ook welzijn op
recept. Dan schreef ik letterlijk een recept uit waarbij een patiënt werd gekoppeld aan een welzijnscoach. Dan
kreeg iemand hulp in plaats van een
medicijn. Op dit moment is daar geen
financiering voor waardoor de welzijnscoach is verdwenen. Toch zou welzijn
op recept een hele mooie aanvulling
zijn voor het Gezondheidshuis. Ik zou
de welzijnscoach daarom heel graag
weer vorm willen geven. Samen met
de Radboud Universiteit in Nijmegen
bekijken we op dit moment de mogelijkheden om de welzijnscoach weer in
de huisartspraktijk te brengen in de
vorm van een POH (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg). Daarvoor moeten we eerst een functieomschrijving
op papier hebben. Daarna kunnen we
met zo’n POH-welzijn een pilot starten.
Daar is wel nog een heel traject te
gaan, maar het is geweldig als deze
droom uit kan komen.'
De verbinding zorg en welzijn
gaat heel veel mensen helpen
Het Gezondheidshuis wordt niet alleen
een nieuw gebouw. Het wordt ook een
middel om zorg en welzijn in elkaar te
schuiven, om letterlijk de verbinding te
maken. Om bij het voorbeeld van Erik
Asbreuk te blijven: als schuldsanering,
welzijn en de huisarts samen een probleem aanpakken, namelijk die rugpijn
veroorzaakt door een schuldenlast, dat
wordt dat beter en sneller opgelost dan
wanneer ze dat allemaal apart gaan
doen. Dan zie je niet alleen de rugpijn,
maar ook de oorzaak verdwijnen. En
daar heeft iedereen baat bij. Want de
patiënt is geen patiënt meer en een
maatschappelijk probleem is opgelost.
Realisatie
Het Gezondheidshuis wordt gerealiseerd in samenwerking met Zenzo
Maatschappelijk Vastgoed. Built by de
Wildt treedt op als adviseur van het
Gezondheidshuis en het ontwerp komt
van SW architecten. In maart 2021
ging de eerste paal de grond in. De
planning is dat het gezondheidshuis
medio 2022 wordt geopend.
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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 de Dorpsstraat in Vreeswijk.
De ansichtkaart komt uit 1969. Het is de
Dorpsstraat gezien vanuit het zuiden.
Links het huis dat gebouwd is als woning
voor het hoofd van de Openbare lagere
school.
De uitgever van de kaart was Dijk en Zn.
De drukker is Jos Pe uit Arnhem en de
kaart is gedrukt in zwart/wit.
Heeft u oude foto’s van dit gebied? Mail
die naar onze redactie

GroenLinks Nieuwegein
op de barricaden
voor schone lucht
en minder geluid
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 april jl. heeft GroenLinks
in Nieuwegein zich expliciet uitgesproken voor een veiliger, schoner
en stillere Plettenburgerbaan voor
de omwonenden. Want al langer
spreken deze bewoners de politiek
aan en vragen aandacht voor hun
leefomgeving. Snelheden moeten
passen wij de omgeving en juist
rond de Plettenburgerbaan is de
leefomgeving recent ingrijpend veranderd: bedrijven hebben plaatsgemaakt voor woningen en daarmee
wonen Nieuwegeiners nu pal aan de
Plettenburgerbaan
Fractievoorzitter Feenstra: 'Er bereikten ons verschillende signalen van bewoners dat de limiet van 70 km/u niet
langer passend is. Geluidsoverlast en
luchtverontreiniging werden genoemd.
En daar kunnen we wat aan doen. En
wel door de weg te benoemen zoals
die nu feitelijk is: dit deel van Plettenburg is een woonwijk geworden. En bij
wijkwegen of wijkontsluitingswegen
past de maximumsnelheid van 50 km
per uur.'

Prijsvraag

Maak kans
op de exclusieve CD
‘The Ageless Gate’

GroenLinks hamert al langer op het belang van een gezonde leefomgeving
waar Nieuwegeiners veilig en gezond
kunnen wonen en recreëren. Daar past
volgens hen dan ook een kritische blik
op de snelheid van het gemotoriseerd
verkeer bij. Daarom heeft GroenLinks
samen met Groep Stekelenburg en de
SP het college opgeroepen om vanwege de veiligheid en gezondheid van
onze stadsgenoten, op deze plek te
kiezen voor een snelheidslimiet van 50
kilometer per uur. Helaas heeft deze
motie geen meerderheid gekregen.
Feenstra: 'Bijzonder spijtig voor de bewoners die nu nog langer in de stank
en met geluidsoverlast zitten. Deze
motie is verworpen maar ons standpunt in deze is ongewijzigd en wij
zullen dit blijven aankaarten.'
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Ook deze keer geven wij weer een
mooie prijs weg. Ditmaal een album vol
instrumentale muziek die sterke
beelden oproept gemaakt door
Nieuwegeiner Joost van Dongen. De
dertien nummers vertellen samen een
verhaal dat drie eeuwen omspant.
Joost van Dongen is een cellist en
game developer uit Nieuwegein. Zijn
debuutalbum The Ageless Gate is te
beluisteren op Spotify en andere
streaming diensten. Joost treed regelmatig op in Nieuwegein en omstreken,
zowel puur met muziek als met zijn live
performance game Cello Fortress. In
het dagelijks leven is Joost game developer, bekend van games als Awesomenauts, De Blob en Blightbound.
Meedoen met de prijsvraag kan tot
donderdag 1 juni aanstaande. De vragen zijn hier te vinden. Heb je het ingevuld? Dan gewoon afwachten, want de
winnaar wordt op De Digitale Stad
Nieuwegein bekend gemaakt. De
hoofdredacteur van De Digitale Stad
Nieuwegein trekt één winnaar uit alle
inzendingen. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

FOTO: AREND BLOEMINK
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Langzaam verkeer
en openbaar vervoer
is dé oplossing
De gemeenteraad van Nieuwegein
heeft vorige week donderdag de
nieuwe mobiliteitsvisie voor de
komende tien jaar vastgesteld. De
fracties D66, GroenLinks, SP en de
Partij van de Arbeid namen het initiatief om met een aangescherpt
voorstel richting te geven aan hoe
verkeersveiligheid, leefbaarheid,
duurzaamheid en gezondheid in de
stad moet worden bereikt.
Als Nieuwegein wil kunnen doorgroeien in haar bevolkingsomvang en economie dan horen daar verdere maatregelen bij. Op dit moment lopen de
wegen in en rond Nieuwegein steeds
vaker vast en dat zorgt voor grote
problemen. Ook trends als vergrijzing,
verduurzaming en de verschuiving van
bezit naar gebruik stellen eisen aan de
mobiliteit.
Goede leefomgeving
'Voor D66 is de kwaliteit van onze leefomgeving van belang. Daar past een
daarop afgestemd gebruik van verschillende vervoerwijzen bij. Met de nu

geprioriteerde ambities uit de mobiliteitsvisie transformeren we van een
autostad naar een stad waar je ook
veilig en comfortabel kunt lopen en fietsen. Met deze visie kunnen we ons
toekomstbestendig verplaatsen' aldus
Peter Snoeren.
Duurzaamheid
Alma Feenstra van GroenLinks: 'Een
duurzaam en veilig mobiliteitsbeleid is
belangrijk. Wij geloven dat een gezonde en veilige leefomgeving valt of staat
met duidelijke kaders voor verkeer.
Gezond leven gaat immers over gezond bewegen in een gezonde omgeving en dus zetten wij de voetganger
en fietser met het OV op één en wordt
de auto duurzaam ingepast.'
Veiligheid
'De Fietsersbond heeft een deskundige
inbreng in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het is belangrijk dat onze gemeente goed luistert naar deze bijdrage. Onze wijkwegen moeten veilig zijn
voor de oudere én de jongere fietsers,
onder andere dat het mogelijk is om
veilig met de fiets naar school te gaan'
vult Frank van den Heuvel namens de
SP aan.
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Wonen
Vincent van Esch namens de Partij van
de Arbeid: 'Op dit moment komen starters, ouderen en gezinnen nauwelijks
aan woning. Een betaalbare woning
moet voor iedereen mogelijk zijn. Als
we dat belangrijk vinden, dan moeten
we ook kiezen voor meer lopen, fietsen
en openbaar vervoer. Dit neemt minder
ruimte in en het draagt bij aan leefbare
wijken.'
De mobiliteitsvisie zal de komende tijd
worden uitgewerkt naar concrete maatregelen. Bij de uitwerking van de plannen wordt in de gaten gehouden of
deze maatregelen bijdragen aan de
doelstellingen. Verschillende fracties in
de gemeenteraad steunden het voorstel van bovenstaande initiatiefnemers.
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Ondersteuning
bij inkomstenbelasting
Het Sociaal Juridisch Servicepunt in
Nieuwegein biedt ook dit jaar aan de inwoners van Nieuwegein de mogelijkheid
om de inkomstenbelasting in te vullen
samen met de vrijwilligers van het belastingteam.
U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden vanaf maart tot en met april via het
telefoonnummer 0306033748 of via mail
belastingteam@sjsnieuwegein.nl.
Voor deze ondersteuning gelden voorwaarden. Er wordt samen met u gekeken
of u in aanmerking komt. U kunt voor
meer informatie kijken op de website
www.sjsnieuwegein.nl
Uiteraard zijn er diverse maatregelen
genomen om te voldoen aan de RIVMrichtlijnen.

Nog even en dan hoopt de Scootmobiel Club Nieuwegein weer van start te
gaan. De deelnemers rijden weer zoals gewoonlijk van 28 april t/m eind
oktober. Natuurlijk is men afhankelijk van de Corona maatregelingen. Het
vertrekpunt is nog steeds bij La Caza aan de Hoornseschans. En qua starttijd
blijft het zoals gewend: 12:50 uur. Graag tot ziens of als je nieuw bent dan
graag contact opnemen.
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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: 'Deze week een uiige keuze uit de wilde uien (look) in Nieuwegein. Deze wilde uitjes vormen geen zaad, maar kleine uitjes die na de
bloei gewoon naar beneden vallen. Kraailook, daslook en armbloemige
look, de laatste bewaart de nog niet rijpe bolletjes in een doorschijnend
zakje (een soort bioplastic?).'
Van de Nieuwegeinse wilde uien is de armbloemige look een merkwaardig voorbeeld. Bloempjes als een lelietje van dalen, maar wat minder en zaden als kleine bolletjes in een doorschijnend zakje. Zodra de
bolletjes echte uitjes zijn vallen ze op de grond en werken zich met
kleine worteltjes de grond in.
En in het volgende vroege voorjaar...

Drugsdealer
die vooral actief was
in Nieuwegein
voor de rechter
Toen de politie op 16 december
2020 een flatwoning aan de Rooseveltlaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland binnen ging omdat daar
vermoedelijk drugs werden verhandeld, zagen ze in de keuken een pan
op het vuur staan. In de pan zat een
theeglas met cocaïne, op dat moment werd er ‘gekookt’. De 27-jarige
verdachte uit Utrecht, die vooral
dealde in Nieuwegein, hoorde vorige
week vrijdag bij de rechter een celstraf van twaalf maanden tegen zich
eisen.
De doorzoeking in december vond
plaats in één van de onderzoeken in
het kader van de aanpak van straatdealers in Utrecht Zuid. Eind december
stond ook al een aantal straatdealers
op zitting. In het onderzoek voorafgaand aan de instap op 16 december
had de politie de telefoon van de verdachte getapt en hem geobserveerd.
Hieruit bleek dat hij contact had met
tientallen harddruggebruikers. In de
gesprekken werd gesproken over ‘wit’
en ‘bruin’, ‘voor de neus’ en voor de roken’. Ook werd er gesproken over hoeveelheden, prijzen en ontmoetingsplekken. ‘Lange’ zoals zijn werknaam
was, opereerde vooral in Kanaleneiland, Overvecht, Papendorp, Houten,
IJsselstein en Nieuwegein. De politie
was ook getuige van een aantal overdrachten van drugs in de voorgaande
maanden.

Verder bewijs werd gevonden op de
dag van de aanhouding zelf. In de
woning werden wikkels met cocaïne,
amfetaminepillen en de dealertelefoon
gevonden. Bij de fouillering werd een
groot contant geldbedrag gevonden.
Na de aanhouding zijn meerdere klanten gehoord die verklaarden drugs van
de verdachte af te nemen. Dat alles
maakt dat de officier van justitie bewezen vond dat de man in hard drugs
dealde. Ze eiste een celstraf van twaalf
maanden onvoorwaardelijk tegen hem.
Daarnaast vroeg ze de goederen die te
maken hebben met de drugshandel, en
ook het contante geld en zijn auto af te
pakken.
Ze wees op de ontwrichtende gevolgen
van de handel in harddrugs. Niet alleen
wordt de gezondheid van mensen door
het gebruik van drugs ondermijnd, ook
denken jongeren snel geld te kunnen
verdienen met drugshandel en komen
terecht in een rauwe, gevaarlijke wereld. Repressie alleen biedt niet de
oplossing, zei de officier, maar is onlosmakelijk verbonden met preventie
zoals aangeboden in het programma
Straatwaarde(n). Daarom trekken OM,
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politie, gemeenten en belastingdienst
gezamenlijk op om deze ondermijnende criminaliteit aan te pakken, met als
doel de drugshandel te remmen en te
voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht komen.

De Digitale Nieuwegeiner
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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.
Deze week de Geina Escape Fietsroute.

Linda: ‘Een nieuwe fietsroute in Nieuwegein? Die
moet ik natuurlijk meteen uitproberen. De Geina
Escape Route -gemaakt vanwege het vijftigjarig
bestaan van Nieuwegein- stelt niet teleur. Het
levert een paar uur fietsplezier op voor jong en
oud: je komt op mooie plekken, doet leuke
opdrachten onderweg en je bent samen (alleen
kan ook) lekker buiten bezig. Nog veel méér mooie
en onbekende fietstochten in en rond Nieuwegein
vind je hier.’

Buurman Picnic-hub
mag toegang niet blokkeren
De verhuurder van een aantal bedrijfsgebouwen op industrieterrein
Plettenburg in Nieuwegein mag de
toegang tot de naastgelegen Picnichub niet blokkeren. Dat heeft de
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland afgelopen
zaterdag in een spoed kort geding
beslist. De man blokkeerde gisteren
een lossende vrachtwagen op het
terrein van het lokale distributiecentrum van Picnic omdat de onlinesupermarkt zich niet aan de regels
zou houden.
Vrachtwagens
De verhuurder van de bedrijfsgebouwen en Picnic, beide gevestigd aan de
Overijselhaven in Nieuwegein, zijn al
langer met elkaar in gesprek over de
overlast die wordt ervaren. Andere
huurders hebben volgens hem last van
de grote vrachtwagens die boodschappen bij de Picnic-hub afleveren. Zo
zouden de vrachtwagens veel te lang
zijn, moeten ze meerdere keren insteken en is de kans groot dat geparkeerde auto’s van andere huurders
beschadigd worden. Door gisteren een
vrachtwagen op het terrein te blokkeren, stelt de verhuurder dat hij het opneemt voor zijn huurders voor wie de
maat al langer vol is. Ook plaatste hij
een bord waarop staat dat enkel
vrachtwagens van maximaal 10 meter
zijn toegestaan op het terrein. Hiermee
bewaakt hij naar eigen zeggen zijn
eigendomsrecht.

Picnic
Picnic spande het kort geding aan omdat de buurman met zijn actie hun hele
operatie lamlegde. De geblokkeerde
vrachtwagen kon enkel lossen, maar
kon daarna niet verder rijden. Volgens
Picnic hebben verschillende klanten
hun boodschappen gisteravond te laat
ontvangen. Om herhaling te voorkomen, vroeg Picnic de voorzieningenrechter zich over de zaak te buigen.
Beslissing
De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat
de verhuurder van de bedrijfsgebouwen de toegang voor Picnic niet mag
blokkeren. Dit is onrechtmatig. Zelfs
áls de vrachtwagens voor overlast zorgen, mag niet zelf opgetreden worden.
Daarnaast heeft de verhuurder niet
aannemelijk gemaakt dat daadwerkelijk stelselmatig regels worden overtreden. Niet alleen de verhuurder moet
zich houden aan het blokkeerverbod,
ook zijn huurders mogen de toegang
niet blokkeren. De voorzieningen16

rechter legt een dwangsom op van
€ 20.000,- per dag met een maximum
van € 400.000,-.
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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: 'Wat een weer was het weer. April doet wat hij wil en dat heeft hij ook goed bewezen! Wat een kou tijdens Pasen. En
dan 6 april... april weet denk ik niet wat hij wil! Morgen wordt er zelfs een laag sneeuw verwacht. Gelukkig hebben wij het
strooizout en de sneeuwschep nog niet opgeborgen!'

PvdA Nieuwegein
verbaasd over uitstel
evenementenbeleid
De PvdA in Nieuwegein verbaast
zich dat het college van B&W niet
alleen het evenementenbeleid wil
uitstellen, maar ook de voorbereidingen voor een evenemententerrein. De PvdA heeft onlangs daarover schriftelijke vragen gesteld
aan het college.
In november 2020 nam de raad van
Nieuwegein met ruime meerderheid
een motie aan om met een voorstel te
komen voor een evenemententerrein in
park Oudegein. ‘Wethouder van
Engelen gaf toen aan daar verder
onderzoek naar te doen’ aldus Emiel
Holtermann van de PvdA in Nieuwegein. ‘Wij willen graag weten hoe het
daarmee staat en roepen het college
op om op korte termijn met een voorstel te komen.’
Dit kan volgens PvdA-raadslid Emiel
Holtermann los van het nog te formuleren evenementenbeleid. ‘Juist nu
hebben inwoners perspectief nodig
voor het leven na corona. We hebben
in november niet voor niets gepleit om
met een voorstel te komen voor een

De vragen

goed bereikbaar en toegerust evenemententerrein, waarop de jongeren na
het verslaan van het virus weer volop
kunnen dansen.’ En daarbij komt, volgens Holtermann, dat binnen enkele
maanden iedereen gevaccineerd kan
zijn. Ook laten de fieldlabs zien dat binnenkort al veel meer mogelijk is.

rein op park Oudegein los van het te
formuleren evenementenbeleid gewoon doorgang vinden. Daarom vraagt
de PvdA aan het college om aan de
raad en de stad op korte termijn op
zowel het evenementenbeleid als op
het evenemententerrein meer duidelijkheid te verschaffen.’

Holtermann: ‘We begrijpen dat het
lastig is om in deze bijzondere tijden
tot beleid te komen, maar dat wil nog
niet zeggen dat het onmogelijk is. En
bovenal kunnen volgens de PvdA voorbereidingen voor een evenemententer-

SportIDobbelspel
Vind je het ook leuk om met vrienden,
familie, kinderen een spelletje te spelen? Met het SportIDobbelspel kan je
met en tegen elkaar spelen en kom je
ook in beweging. Trommel je vrienden

en familie op, want iedereen kan mee
doen! Raad de omschrijvingen, beeld
verschillende sporten uit en maak
vooral veel plezier met elkaar. Download het spel op onze website, knip de
17

kaartjes uit en spelen maar. Doen jullie
ook mee?
Download het SportIDobbelspel
Benieuwd hoe je het spel kunt spelen?
Bekijk dan het filmpje.
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Aanleg
Voedselbos De Middengaarde
een feit!
Met de aanplant van fruitbomen,
-planten en -struiken wil De Middengaarde een voedselbos inrichten!
‘Door een goede variatie van soorten zullen deze elkaar ondersteunen
en aanvullen’ aldus Krijn Maartens,
eigenaar van De Middengaarde in
Galecop. Door het aanleggen van
het voedselbos kan op termijn meer
geoogst worden per vierkante meter
in verschillende lagen. ‘We gaan
ook bordjes plaatsen om een nieuw
educatief programma te ondersteunen, zodat er in het voedselbos allerlei soorten te ontdekken zijn.
Kortom, je helpt mee aan het scheppen van een heus paradijsje!’ Voor
de aanleg is een speciale crowdfund-actie opgezet.
In het voedselbos zal op duurzame wijze voedsel geproduceerd worden waar
inwoners uit Nieuwegein elkaar kunnen
leren, dat verantwoord omgaan met de
natuur niet alleen leerzaam is, maar
ook leuk kan zijn. ‘Door beplanting van
eetbare bomen, planten en struiken op
het terrein zal De Middengaarde nog
gevarieerder en aantrekkelijker worden
voor mens en dier. De natuur terugbrengen waar hij grotendeels weg was
door monocultuur landbouw. Biodiversiteit ingezet voor duurzame groei,
waarbij natuur niet ten koste gaat van
economische groei maar juist onderdeel is daarvan’ aldus Maartens. ‘We
willen graag bewustzijn creëren en de
onjuiste stelling ontkrachten, dat als de
mens actief is in een gebied, daar niet
gewerkt kan worden aan een betere
leefomgeving. Door te laten zien dat
het wel degelijk anders kan.’
‘We vormen midden in Nederland tussen woongebied Galecop en snelwegA12 een natuurlijke buffer. Stikstof
wordt door aanplanting opgenomen in
plaats van uitgestoten in deze strook
groen van 4ha. We zijn een voorbeeld
van hoe ruimtelijk domein ingezet kan
worden als een robuuste, aantrekkelijke, duurzame leefomgeving. En dat investeren hierin letterlijk op meerdere
manieren vruchten af kan werpen.’
De afgelopen vijf jaar is het terrein
omgetoverd van een voormalig een-

tonig weiland tot een gevarieerd terrein
met bebossing, waterpartijen, struiken
en een bloemenberm. Met de herintrede van de natuur zijn er ook dieren
teruggekomen zoals uilen, buizerds,
patrijzen, hazen, marterachtigen en
verschillende amfibieën. Het gebied
leent zicht daardoor uitmuntend voor
natuur-gerelateerde activiteiten en
educatieprojecten. ‘De stap naar wildpluk wandelingen, natuur workshops/
educatie, (natuur)fotografie en allerlei
voedselbos gerelateerde activiteiten is
niet heel groot, maar we hebben natuurlijk wel wat hulp nodig.’
‘We zijn continu bezig om het bij een
breder publiek onder de aandacht te
brengen en houden. Wij hebben een
trouwe groep vrijwilligers die het terrein
onderhouden en wij willen het aantal
vrijwilligers uitbreiden om het voedselbos aan te planten, te onderhouden en
te verrijken. Wij richten ons op mensen
die het buitenleven aantrekkelijk vinden en zich willen verdiepen in een
duurzaam en zinvol leven. Op deze
manier hopen we veel anderen te inspireren op een duurzame manier te
leven en recreëren.’
Dank zij de crowdfundactie kunnen
ruim 250 meerjarige vruchtdragende
gewassen worden aangeplant en gelaagdheid worden aangebracht. Ook is
watermanagement belangrijk zodat het
terrein niet te nat of droog is. ‘Wij willen
hiermee een aantrekkelijk gebied vor18

men voor plant, mens en dier. Het is
wonderbaarlijk hoe snel de natuurlijk
zich een gebied eigen maakt. Toch
willen wij de natuur een handje helpen
met een plan, zodat er een balans
ontstaat.’
Voor de aanleg is bijna 11.000,- euro
nodig. Hiervoor is een special crowdfundactie opgezet. Inmiddels is al
10.500 euro opgehaald! Het Buurtfonds van de Postcodeloterij heeft
5.000 euro gedoneerd. Wanneer het
bos zal worden aangelegd is nog niet
bekend maar inmiddels zijn de eerste
bomen gepland en enkele bruggen
aangelegd. De organisatie heeft beloofd dat volgend jaar Paaseieren kunnen worden gezocht in het voedselbos
in Galecop.
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Mogen we deze dingen
straks weer doen
in Nieuwegein?
Volgens de laatste berichten gaan er
vanaf 21 april versoepelingen gelden voor verschillende sectoren. Dit
nieuws wordt ook in Nieuwegein
met open armen ontvangen. We zetten op een rijtje wat we weer mogen
doen in Nieuwegein ná de versoepelingen.
Hoeveel het in een maand als april nog
kan lijken alsof het winter is, is de lente
al aangebroken. Ook de spreekwoordelijke lente lijkt in aantocht, want volgens het kabinet kunnen er vanaf 21
april versoepelingen gaan gelden die
inhouden dat onder meer de horeca,
scholen en musea weer open mogen.
Actie tegeltje eruit, plantje erin

Een gratis plant
voor jouw tegel!
Grote problemen oplossen, begint
met kleine stappen. De verandering
van het klimaat zorgt voor een aantal problemen in de huidige samenleving. Toch kan je met kleine initiatieven al meehelpen de situatie te
verbeteren.
Bijvoorbeeld door het aanbrengen
van begroeide gevels, groene daken en beplanting in de tuin in plaats
van bestrating. Beplanting zorgt voor
het tegengaan van hittestress en zorgt
voor een toename in biodiversiteit van
dieren, zoals insecten. Daarnaast
neemt groen ook beter water op dan
stenen, waardoor minder snel wateroverlast ontstaat.

Speciale actie
voor inwoners van Fokkesteeg
De actie ‘tegeltje eruit, plantje erin’ is
zo’n kleine stap die iedereen met tegels in de tuin kan zetten. De naam
zegt het al: je vervangt een tegel voor
een plant. Het lijkt van weinig invloed,
maar als veel inwoners dat doen,
draag je samen bij aan het oplossen
van het probleem.
Je helpt de natuur en Samen Duurzaam Nieuwegein helpt jou! Bewoners
van Fokkesteeg kunnen een gratis
plant krijgen tegen inlevering van een
tegel. Het idee is dat de plant ook op
de plek van de tegel komt. Dus inlevering van een tegel die je nog in de
schuur hebt liggen, is niet de bedoeling.
Hoe doe je mee?
Meedoen is eenvoudig. Meld je aan via
het aanmeldformulier. Kies een mooie
plant uit de plantenlijst die bij jouw tuin
past, of waarvan de eigenschappen je
aanspreken (aarzel niet te lang:
op = op). Na ontvangst van het formulier maken wij een afspraak en komt er
een vrijwilliger de tegel ophalen en een
plant, met tuinaarde afleveren. Dit
gebeurt uiteraard geheel ‘coronaproof’.
De actie loopt van 10 t/m 25 april. Eén
gratis plant per huishouden (maar
meer tegels eruit halen is natuurlijk
geweldig!).
Samen Duurzaam Nieuwegein vindt
het erg leuk om een foto van het eindresultaat te ontvangen en te mogen
delen op hun website. Mail deze foto
naar: pub@samenduurzaamnieuwegein.nl.
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Dit is zeer goed nieuws voor ondernemers in Nieuwegein, en daarnaast ook
voor mensen die gewoon graag genieten van al het moois dat de stad te bieden heeft. We zetten een paar Nieuwegeinse gelegenheden op een rijtje
waar je vanaf 21 april weer naartoe
mag, uiteraard wel met inachtbame
van de voorzorgsmaatregelen.
Horeca
Aan cafeetjes, restaurantjes en barretjes geen gebrek in Nieuwegein. Helaas hebben deze zaken, die de stad
een waar gezicht geven, veel te lang
de deuren gesloten moeten houden.
Vanaf 21 april mogen zij hun terrasjes
weer opengooien! Dat is goed nieuws
met de zomer in aantocht en met lekker weer is niets gezelliger dan weer
even ouderwets bijkletsen in de zon.
En, de avondklok wordt geschrapt dus
we mogen het best laat maken!
Entertainment
Poppodia, theaters en casino’s mogen
de deuren ook weer openen. Dat betekent dat je weer met je vrienden, familie of collega’s een avondje lekker kunt
genieten van alles wat Nieuwegein te
bieden heeft. Een populaire plek is het
Hommerson Casino in het centrum,
wat ook weer bezoekers mag ontvangen. De afgelopen maanden speelden
we uit noodzaak op de beste online
casino’s op het internet, maar nu mogen we ook weer fysiek spelen!
Winkelen
Nieuwegein is misschien niet groot,
maar je kan er ontzettend leuk winkelen. Van Cityplaza tot winkelcentrum
Hoogzandveld tot winkelcentrum Muntplein: wie wil shoppen, kán shoppen.
(meer lezen)

Winkelen!
Reserveer nu direct jouw
winkelafspraak in Cityplaza via

cityplaza.nl/winkelen
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De Vakantie Games
OerHollandse spellen
Maandag 26 april, 10.00-12.00 uur
4 t/m 12 jaar
Sport- en evenementencomplex
Merwestein
Handbal & judo
Woensdag 28 april, 10.00-12.00 uur
8 t/m 12 jaar
Sport- en evenementencomplex
Merwestein
Peuterstapjes
Donderdag 29 april, 09.00-09.45 uur
0 t/m 4 jaar
Sport- en evenementencomplex
Merwestein
Plezier & speldag
Vrijdag 30 april,
12.00-14.00 uur: 6 t/m 9 jaar
14.30-16.30 uur: 10 t/m 14 jaar
Parkhout, bij SV Geinoord
Gym/turnen (Moveo)
Maandag 3 mei,
10.00-11.00 uur: 0 t/m 4 jaar
11.00-12.00 uur: 5 t/m 8 jaar
Sport- en evenementencomplex
Merwestein
Buitenspelen
Dinsdag 4 mei,
12.00-14.00 uur: 4 t/m 8 jaar
14.00-16.00 uur: 9 t/m 12 jaar
Park Kokkebogaard
Straatvoetbal
Woensdag 5 mei,
10.00-13.00 uur: 10 t/m 12 jaar
13.30-16.30 uur: 13 t/m 15 jaar
Buitenplein Basisschool De Schouw
Beachvolleybal & dansen
Donderdag 6 mei, 10.00-12.00 uur
6 t/m 12 jaar
Sport- en evenementencomplex
Merwestein
FIFA WK Toernooi
Vrijdag 7 mei,
12.00-14.30 uur: 8 t/m 12 jaar
14.30-17.00 uur: 13 t/m 16 jaar
Bibliotheek De tweede verdieping
Aanmelden voor deelname: KLIK
Vreagen of opmerkingen:
l.spironello@merwestein.nl
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Maak kennis met hockey:
vier gratis kidsclinics
Op diverse woensdagmiddagen in
april en mei geeft de Mixed Hockey
Club Nieuwegein (MHCN) vier gratis
Kidsclinics. Deze clinics zijn speciaal voor kinderen van 6 tot en met
10 jaar en wordt gehouden op het
sportveld aan de Newtonbaan 10.
Wil je erachter komen hoe leuk
hockey is en wil je het een keer uitproberen? Meld je dan aan.

De Kidsclinics worden gegeven op
woensdagmiddag 21 en 28 april en 12
en 19 mei van 16.30 tot 17.30 uur. De
clinics zijn veilig volgens de RIVMrichtlijnen en een hockeystick leen je
van de club. Vind je het leuk om samen met een vriend of vriendinnetje te
komen? Geen punt.
Aanmelden voor één van de clinics kan
door een e-mailtje te sturen naar
joj@mhcn.nl. Zet in de e-mail duidelijk
je naam en leeftijd. Komt je vriendje of
vriendinnetje mee? Dan ook zijn of
haar naam en leeftijd.
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Omgevingsvisie
schetst beeld van Nieuwegein
in 2040
De Omgevingsvisie ‘Nieuwegein
verstedelijkt en vergroent’ is donderdag 1 april vastgesteld door de
gemeenteraad. In deze visie staat
wat voor stad we in 2040 willen zijn
en wat we gaan doen om dat te
bereiken. Hoe blijft Nieuwegein een
fijne stad om in te wonen en te
werken? En hoe zorgen we ervoor
dat we klaar zijn voor de toekomst?
Ruim 1000 inwoners, ondernemers
en partners in de stad hebben meegedacht over de antwoorden op dit
soort vragen.
Het Nieuwegein van de toekomst
De Omgevingsvisie is de leidraad voor
de toekomst van Nieuwegein. In de
visie staan de grote ruimtelijke uitdagingen voor onze stad, zoals voldoende passende woningen, toekomstbestendige bedrijventerreinen en
groene, veilige wijken. In 2040 is
Nieuwegein ook een energieneutrale
en klimaatadaptieve gemeente.

‘Nieuwegein 1 groot Museum’
vanwege 50-jarig bestaan

Vanwege het 50-jarig bestaan van
Nieuwegein zal Nieuwegein in juni van
dit jaar 1 groot museum zijn. Alle basisscholen hebben inmiddels een lespakket ontvangen met hierin leskaarten die de leerkrachten kunnen gebruiken om zelf een les rondom het
project ‘Nieuwegein 1 groot Museum’
samen te stellen. Dit lespakket is ontwikkeld door Gonneke Prak en Esther
van der Knaap. Ben jij leerkracht en
heb je het lespakket nog niet voorbij
zien komen? Je kunt deze downloaden
via de website van Nieuwegein 50 jaar.

Wethouder Hans Adriani: 'Het Nieuwegein van de toekomst benut de
kracht van twee werelden. We zijn in
2040 enerzijds een stad die voortbouwt
op haar geschiedenis; hier kan jong en
oud nog steeds betaalbaar en rustig
wonen in groene, veilige en duurzame
wijken. Anderzijds zijn we een stad die
van aanpakken weet; waar City en de
A12-zone voor nieuwe stedelijkheid en
diversiteit zorgen. Een stad met duurzame bedrijventerreinen die de stad en
de regio voorzien van innovaties, producten en werkgelegenheid.'
Maatwerk per wijk
De ambities uit de Omgevingsvisie
maken we concreet in omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen.
Daarbij wil de gemeente per wijk
maatwerk leveren. Dat gaat de gemeente de komende jaren, in gesprek
met inwoners, vormgeven. Deze werkwijze is niet nieuw in Nieuwegein. Er
zijn al bestaande programma’s en projecten waarin op deze manier wordt
samengewerkt met inwoners. Bijvoorbeeld het programma Betere Buurten
en de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen.

Er zijn leskaarten om samen de geschiedenis van Nieuwegein ontdekken, om inspiratie op te doen vanuit het thema
Feestelijke boten en leskaarten waarmee
de leerlingen fantastische kunstwerken
gaan maken! De kinderen kunnen de
kunstwerken mee naar huis nemen en
daar op hangen, zodat iedereen in juni de
gemaakte kunstwerken kan bewonderen.
Er zitten ook opdrachten bij om met de
klas kunstwerken te maken om voor het
raam van de klas te tonen.
Inspiratietafel
Bij Bibliotheek de Tweede Verdieping
vind je een inspiratietafel met daarop
boeken die te maken hebben met Feestelijke boten. Ben je lid van de Tweede
Verdieping? Dan kun je de boeken ook
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Samen met de stad aan de slag
Inwoners, ondernemers en partners in
de stad vormen het Nieuwegein van nu
en het Nieuwegein van straks. Daarom
is de omgevingsvisie ook een uitnodiging om de stad met elkaar nog duurzamer, veiliger en gezonder te maken.
Bij plannen vanuit de stad die hieraan
bijdragen denkt de gemeente graag
mee.
Belangrijke stap
voor de Omgevingswet
Het vaststellen van de Nieuwegeinse
Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen voor
de Omgevingswet. Deze nieuwe wet
vervangt op 1 januari 2022 alle wet- en
regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water. De
Omgevingswet geeft de gemeente
ruimte om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meer lokale keuzes te maken
voor de fysieke leefomgeving. In de
Omgevingsvisie ‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ zijn de gemeentelijke keuzes voor Nieuwegein beschreven. De visie is hier te vinden.

lenen. Bij ieder bezoek kan je andere inspirerende boeken op de tafel vinden.
Hier is ook de inspiratiefolder te vinden
met daarin een stappenplan dat je kan
helpen om ideeën te krijgen voor het maken van je eigen feestelijke kunstwerk.
Kwartetspel
Vanuit onder andere de Historische Kring
Nieuwegein/Museum Warsenhoeck en
de Museumwerf Vreeswijk ontving de organisatie mooie (oude) foto’s voor in het
lespakket. Hier is uiteindelijk een kwartetspel van gemaakt. In De Digitale Nieuwegeiner vind je iedere week een setje
kaarten.
Ben je benieuwd naar het complete
kwartetspel? Deze kun je vinden op de
website van Nieuwegein 50 jaar.

De Digitale Nieuwegeiner

Molenstraat, Vreeswijk
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