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Renovatie sluisdeuren Emmabrug

LIFE MEEKIJKEN BIJ WERKZAAMHEDEN
Tafeltennister Emine Ernst

Onderzoek naar blauwalg

verhuist naar Duitsland

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.
Kids Hockey-clinic, 21 april • Kids Hockey-clinic, 28 april • Plezier- en speldag, 30 april • Kids Hockey-clinic, 12 mei • Kids
Hockey-clinic, 19 mei • NL-Doet, 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

Wie herkent deze man?

DEZE WEEK
• Schip door de lucht • Harddrugdealers aangehouden • Online
avond dijkversterking • Vakantie Games van 0 tot 16 • Nieuwe
velden bij Koveni • TBSer wachtend op opname molesteerde bewaker • Vervoer over water • Kleine Napoleon in hoger beroep •
Inzameling FC Utrecht • Video: Sluisdeur uit Koninginnensluis
gehesen • Coronaboetes • Fotowedstrijd • Lachgasverbod •
Koningsdag in Vreeswijk • Onderzoek naar blauwalg • Slachtoffers van spoofing • Geluids-overlast trams • Willeke's 'Waarom?'
• Het trauma van Jutphaas • Nieuwegein stopt stedenband Rundu
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Aardappelkoekjes
met scholfilet
en haricotsvert

SportID Nieuwegein
organiseert weer
de Vakantie Games

Voor twee personen schilde ik 3 grote
kruimige aardappelen en in de keukenmachine pureerde ik deze rauw
Naar het recept.

Tijdens de meivakantie organiseert
SportID Nieuwegein de Vakantie
Games voor kinderen van 0 t/m 16
jaar. De kinderen kunnen deelnemen
aan verschillende sportieve activiteiten zoals judo, straatvoetbal,
beachvolleybal en nog veel meer!
Ook organiseert SportID in samenwerking met De Tweede Verdieping
een FIFA-toernooi op vrijdag 7 mei.

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 Maaspad in Vreeswijk.

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

Het doel van de Vakantie Games is om
kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met diverse sport- en bewegingsactiviteiten.
Hierbij staat centraal dat kinderen
plezier hebben tijdens de activiteiten.
Sportaanbieders uit Nieuwegein verzorgen de invulling van deze sportieve
activiteiten.
Gezellig meedoen met allemaal leuke
en sportieve activiteiten, neem jij je
vriendjes en vriendinnetjes mee? Kijk
snel hier of op de website van SportID
Nieuwegein om te zien waar en wanneer je lekker kunt mee bewegen en
aanmelden.
Alle activiteiten
zijn onder voorbehoud
Activiteiten kunnen wijzigen door
aangescherpte maatregelen in verband
met het COVID-19 virus.
Bij vragen/opmerkingen stuur een
e-mail aan Luka Spironello via
l.spironello@merwestein.nl.

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Vervoer over water
Provincie Utrecht doet onderzoek
naar mobiliteitsmogelijkheden voor
personen en goederenvervoer over
water. Gemeente Nieuwegein doet
hieraan mee, omdat zij kansen zien
in vervoer over water en eventuele
opties willen meenemen in de uitwerking van de Mobiliteitsvisie.
De resultaten van dit onderzoek worden later dit jaar verwacht. In afwachting daarvan organiseren de betrokken
partijen een online-bijeenkomst met informatie over vervoer over water. Tijdens deze bijeenkomst geeft Kees
Modderman van Bureau Voorlichting
Binnenvaart een toelichting over thema’s als: wat is vervoer over water en
wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering? Welke investeringen vraagt dit en
wat levert dit op? Hoe draagt dit bij aan
duurzaamheid?
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 april van 15.00 tot 17.00
uur. Aanmelden vóór 26 april via ondernemen@nieuwegein.nl. Je kunt
vooraf vragen inbrengen, die op de bijeenkomst beantwoord worden. De bijeenkomst wordt samen met de gemeente Vijfheerenlanden georganiseerd.
Dit jaar bestaat onze stad 50 jaar.
Een mooie gelegenheid
om Nieuwegein op de gevoelige
plaat vast te leggen.
Daarom organiseert de gemeente
een fotowedstrijd.
Voor deze wedstrijd
zoekt de organisatie foto’s
waarop staat
wat typisch Nieuwegein is voor jou
als inwoner.
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Waterschap
organiseert online
bewonersavond
over voortgang
dijkversterking Lekdijk
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden organiseert op woensdag 21 april een online bewonersavond over de versterking van de
Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Het waterschap roept bewoners en andere belangstellenden op
om tijdens de bewonersavond in
gesprek te gaan over de Nota van
Uitgangspunten.
Wat is de Nota van Uitgangspunten?
Afgelopen najaar heeft het projectteam
van de dijkversterking digitale bewonersavonden georganiseerd om kennis
te maken met bewoners. Tijdens die
avonden is waardevolle informatie
opgehaald over kansen, wensen en
aandachtspunten voor het gebied. Die
informatie is samengevoegd met de

technische opgave voor de dijk en de
inbreng van gebiedspartners als de
gemeente Nieuwegein, provincie
Utrecht en Rijkswaterstaat. Alles is
samengebracht in de Nota van Uitgangspunten. Samen met het
Ruimtelijk Kwaliteitskader is dit het basisdocument dat gebruikt wordt om
verder te onderzoeken welke oplossingen voor de versterking van de Lekdijk
kansrijk zijn.
Online bewonersavond op 21 april
Het waterschap hoort graag wat bewoners en andere belangstellenden
vinden van de Nota van Uitgangspunten. Mist u nog zaken in de nota? Waar
moet het projectteam goed op letten?
En zijn er aanvullende suggesties of
vragen? Tijdens twee digitale sessies
presenteert het projectteam de hoofdpunten uit de nota en is er volop ruimte
voor vragen. Ook is er aandacht voor
het verdere proces en de planning van
het project.
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De sessies worden gehouden op
• woensdag 21 april, 19.00 - 20.00 uur
• woensdag 21 april, 20.30 - 21.30 uur
De deelnamelinks voor de online bewonersavonden en de link naar de Nota van Uitgangspunten staan op de
website van het waterschap.
Sterke Lekdijk
Het project Jaarsveld - Vreeswijk is onderdeel van project Sterke Lekdijk, een
dijkversterkingsopgave van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven. Project Sterke Lekdijk maakt deel
uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een landelijk programma waarbinnen meer dan 1300
kilometer aan dijk wordt versterkt om
ons land klaar te maken voor de
toekomst.
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Waarom worden alle deskundigen
genegeerd, die pleiten voor het met
voorrang vaccineren van kwetsbare
mensen onder de 60 en mensen die
extreem dik zijn?

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
'Wat is er mis gegaan?
Wie heeft in godesnaam het bericht
uit laten lekken dat de terrassen op
21 april open zouden kunnen?
Was het ons aller hoofd Uitlek, waren
het de misplaatste ‘slips of the tongue’
van het kabinet zelf, of had iemand bij
het ministerie van VWS niet goed
begrepen dat versoepelen bij stijgende
besmettingscijfers en volle ziekenhuizen niet voor de hand ligt?
Ik heb met grote aandacht gekeken
naar de persconferentie van 13 april,
waar twee lonely cowboys, die in
kleding en gedrag steeds meer op
elkaar gaan lijken, meer vragen
oproepen dan ze willen of kunnen
beantwoorden.
Mag ik even?
Waarom worden alle deskundigen
genegeerd, die pleiten voor alvast één
prik voor iedereen zodat de kans op
ernstige complicaties van besmetting
uitblijft? Zodat de samenleving eerder
open kan?

Waarom worden alle deskundigen
genegeerd, die zeggen dat trombose
een dusdanig zeldzame bijwerking is
dat zij het besluit om te stoppen met
Astrazeneca bij 60-minners onbegrijpelijk vinden?

Kan die glunderende oud-commandant
van de strijdkrachten, Tom
Middendorp, die de proefevenementen
organiseert, niet beter ingezet worden
bij een strak geleide militaire operatie
met als motto, missie en doel: prikken,
prikken, prikken?

Waarom wordt niet verteld dat de kans
op trombose bij het gebruik van de pil
duizendmaal hoger ligt?

Hoe zou er eigenlijk gehandeld zijn als
corona met name dodelijke slachtoffers
onder jong volwassenen had gemaakt?

Waarom wordt niet gezegd dat de kans
op trombose na vaccinatie net zo groot
is als de kans om door de bliksem te
worden getroffen?

Hoe kan het dat het RIVM niet kan
tellen? Dat er ineens 3,9 miljoen
prikken gezet zijn in plaats van 3,1
miljoen? En dat de Jonge heel blij is
dat we weer in het ‘linker rijtje’ staan?

Waarom presenteren Rutte en de
Jonge bij vol bewustzijn een openingsplan waarvan ze nu al weten dat zo’n
plan volstrekt onhaalbaar is? Dat ze
ons knollen voor citroen verkopen? Dat
het doekjes voor het bloeden zijn?
Wie heeft het onzalige idee bedacht
om zo’n 900 miljoen euro uit te geven
aan grootschalige proefevenementen
waarvan de uitkomst nutteloos is, als
de schatting is dat we over 5 maanden
allemaal gevaccineerd zijn (en de
uitkomst van die proeven dus onbruikbaar is).
Het heeft immers ook geen zin om met
een ingegipst been dagelijks naar het
ziekenhuis te gaan als je weet dat het
gips er over 8 weken gewoon af mag.
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Robert Meeuwsen in Mexico
voor drie toernooien
De beachvolleybaltop heeft zich verzameld in Mexico voor drie opeenvolgende World Tour-toernooien. Ook
Robert Meeuwsen uit Nieuwegein en
de Rhenense Madelein Meppelink
maken deel uit van de grote bubbel in
Cancún.
Van donderdag 15 april tot en met zondag 2 mei staan drie 4-sterren-toernooien
op het programma. Die toernooien duren
elk zes dagen en zijn belangrijk om punten te scoren op de olympische ranking.
Vanaf zaterdag komen ook Robert
Meeuwsen (met Alexander Brouwer) en
Madelein Meppelink (met Sanne Keizer)

Aflevering 43
Alle afleveringen vind je hier.

in actie. Zij zijn automatisch geplaatst
voor het hoofdtoernooi.
Onze regiogenoten moeten zich met hun
duo’s nog plaatsen voor de Olympische
Spelen in Tokio. Brouwer/Meeuwsen
staan momenteel zevende op de ranglijst, Keizer/Meppelink zijn negende. De
vijftien beste teams plaatsen zich voor de
Spelen.
Mochten beide duo’s toch uit de top-15
vallen, dan is eind juni ook nog het OKT
Beachvolleybal op het strand van
Scheveningen om een ticket te verdienen.
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Waarom zeggen Rutte en de Jonge
niet gewoon dat ze het spoor geheel
bijster zijn?
Dat zij, en het RIVM inmiddels alle
scherpte missen om de juiste
beslissingen te nemen.
Snappen ze eigenlijk wel dat burgers
de vaccinatiestrategie niet meer
kunnen volgen? Dat niemand meer
weet waar hij aan toe is?
Misschien moeten we nog een 79jarige ‘opgraven’: iemand met een
frisse blik, iemand die een einde kan
maken aan deze verzamelde
narigheid.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar
wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

April 2015
De vernieuwing van Winkelcentrum
Hoog Zandveld nadert de eindfase: de
definitieve bestrating wordt aangelegd
aan de kant van de Ratelaar. Zwaar
materieel en hekwerken maken het het
winkelend publiek nog éven lastig.

Aanbrengen buizen
onder trambaan,
Weverstede deels afgesloten
Aannemer Siers leiding-montage
projecten Oldenzaal b.v. werkt vanaf
26 april aan het aanbrengen van
nieuwe water-, warmte- en elektrabuizen bij de Weverstede in de binnenstad van Nieuwegein. Hiervoor
wordt de Weverstede ter hoogte van
de trambaan negen weken voor een
deel afgesloten. Doorgaand verkeer
is niet mogelijk in deze periode.
Voetgangers en fietsers kunnen wel
passeren.
Er komt in City een nieuw, modern
knooppunt voor tram en bus, met
goede loop- en fietsroutes. Begin volgend jaar start de aanleg. Omdat er op
de toekomstige plek van dit knooppunt
nog leidingen in de grond zitten, worden deze in opdracht van nutsbedrijven Eneco Warmte, Vitens en Stedin
verlegd.
Met een speciale methode, een pilotgestuurde boring, worden hiervoor drie

Regio Utrecht
tekent voor kwalitatief,
innovatief taalonderwijs
aan inburgeraars
Gemeenten in de U10-regio, waaronder Nieuwegein, gaan samen taalonderwijs inkopen voor inburgeraars.
Dat biedt inburgeraars in de regio
vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid
tot kwalitatief goed taalaanbod, met
aandacht voor het leren van de Neder-

nieuwe buizen onder de trambaan geboord: twee van 38 meter, één van 40
meter. Een deel van de Weverstede
wordt hiervoor opgebroken. Ook is er

landse taal in combinatie met een vak
of opleiding. Inburgeraars kunnen zo
beter de Nederlandse taal leren dan nu
vaak het geval is. Dat biedt perspectief
aan inburgeraars voor succesvolle integratie en daarmee ook aan de samenleving. Met deze aanpak legt de
U10-regio een goede basis om de
nieuwe wet Inburgering vanaf 1 januari
2022 succesvol uit te voeren.
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ruimte nodig voor de machines die de
buizen de grond in brengen. De parkeergarage onder Cityplaza blijft
bereikbaar.

De Utrechtse gemeenten willen inburgeraars kwalitatief en innovatief Nederlands
taalonderwijs aanbieden. Gezamenlijk
inkopen van taalonderwijs biedt naast
voordelen aan inburgeraars, ook voordelen aan taalaanbieders. Taalaanbieders
zijn verzekerd van voldoende cursisten
en inburgeraars kunnen dan makkelijker
instromen in taalgroepen op hun niveau.
(verder lezen)
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Video

Eerste sluisdeur gehesen
uit de Koninginnensluis
Rijkswaterstaat werkt tot uiterlijk
31 mei aan de Koninginnensluis in
Nieuwegein, als vervolg op de voorgaande renovatie. Tijdens dit eerste
deel van de vervolgrenovatie worden de sluisdeuren ter hoogte van
de Emmabrug aangepakt. Hierdoor
is de Emmabrug gedurende bepaalde perioden gesloten voor het wegverkeer. Afgelopen dinsdag werden
de sluisdeuren uit de sluis in Vreeswijk gehesen.

De sluisdeuren van de monumentale
Koninginnensluis sluiten niet meer
goed, doordat de scharnieren (taatsen)
ervan versleten zijn. Goede scharnieren zijn belangrijk voor het schutten
van schepen en voor de waterkerende
functie van de sluisdeuren. Tijdens de
renovatie worden onder andere deze
scharnieren vervangen. De sluisdeuren
worden daarvoor uit de sluis gehesen
en later weer teruggeplaatst. Het renoveren van de sluisdeuren gebeurt op
een andere locatie.

Vervolgrenovatie deel twee
Op zijn vroegst eind 2022 volgt het
tweede deel van de vervolgrenovatie.
Dan worden onder andere de bediening en besturing vernieuwd en dan
voldoet de sluis aan de nieuwste richtlijnen. Uiteraard wordt de historie van
de sluis hierbij niet uit het oog verloren.
Natuurlijk was onze videograaf Jos van
Vogelpoel aanwezig om een videoimpressie te maken van deze gebeurtenis.

Fotowedstrijd

Dit is mijn Nieuwegein!

Je kleinkind dat haar eerste ijsje eet op
City. Kortom, originele, pakkende, ontroerende foto’s willen we zien!

Dit jaar bestaat onze stad 50 jaar.
Een mooie gelegenheid om Nieuwegein op de gevoelige plaat vast te
leggen. Daarom organiseert de gemeente een fotowedstrijd. Voor deze
wedstrijd zoekt de organisatie foto’s
waarop staat wat typisch Nieuwegein is voor jou als inwoner.
De gemeente is niet op zoek naar alledaagse foto’s. Geen foto’s van bijvoorbeeld de alom bekende wipwatermolen
of andere bekende plekken. Maar een
foto met een verhaal. Bijvoorbeeld een

Prijs
Bij een wedstrijd hoort natuurlijk een
prijs. De winnende foto’s worden gepubliceerd in een speciale editie van het
stadsmagazine IN Nieuwegein dat in
juli huis-aan-huis wordt verspreid.

foto die iets zegt over hoe jij Nieuwegein ziet of wat Nieuwegein en de
mensen die er wonen voor jouw
betekenen. Misschien is dat een foto
van de buurvrouw met wie je elke
woensdag een kopje koffie drinkt. Of
van dat speeltuintje in Fokkesteeg
waar je als kind zoveel mooie uren
hebt beleefd. Of een selfie van jou en
je vriend(in) die een wandeling maken.
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Vergeet niet in een paar regels te vermelden waar de foto is gemaakt, wie
erop staan en wat het verhaal achter
de foto is. Belangrijk: als er personen
herkenbaar op de foto staan, vraag
dan om toestemming.
Stuur je foto voor vrijdag 30 april 2021
naar 50jaar@nieuwegein.nl of tag
@gem_Nieuwegein jouw foto op Instagram, Twitter of Facebook.
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Afgelopen maart kon NLDoet, de
grootste vrijwilligersactie van
Nederland, niet doorgaan. Het Oranje Fonds heeft dit eerder al laten
weten. Ondanks Corona zal deze
dag plaatsvinden op vrijdag 28 en
zaterdag 29 mei. Natuurlijk geheel
volgens de richtlijnen van het RIVM.
Organisaties die mee willen doen
kunnen zich nog inschrijven. Ook
kan nog een bijdrage worden aangevraagd voor de organisatie van de
klus of activiteit. Dit kan nog tot
23 april. Maar wel geldt op = op. Kijk
voor aanmelden en informatie over
NLdoet op www.nldoet.nl
Dit jaar doen ook de ROC leerlingen
weer mee aan NLdoet in Nieuwegein.
Op vrijdagochtend 28 mei steken zij de
handen uit de mouwen. 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

Nieuwegein
wacht niet op kabinet
en voert zelf lachgasverbod
in
In navolging van meerdere gemeenten in Nederland, gaat ook Nieuwegein een lachgasverbod invoeren.
Het verbod zou binnen enkele weken ingaan. Het uitblijven van een
landelijke verbod is voor veel gemeenten aanleiding om zelf stappen
te nemen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het landelijk verbod zou begin dit jaar ingaan
maar die streefdatum bleek volgens
staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid uiteindelijk niet haalbaar.

FOTO: KARIN BEENEN

NLdoet
op vrijdag 28
en zaterdag 29 mei

opnemen met Karin Beenen van
Samen voor Nieuwegein. Karin is te
bereiken via e-mail: karin@samenvoornieuwegein.nl of telefonisch:
0643368435.
NLdoet is de kans om met vrijwilligers
een klus of activiteit aan te pakken.

Cardiologen sloegen verleden maand
alarm vanwege een toename van hartinfarcten en trombose onder twintigers
na overmatig lachgasgebruik. Revalidatieartsen waarschuwden eerder ook
al voor een toename aan dwarslaesies
door overmatig lachgasgebruik. Ook
zou het gebruik van lachgas veel overlast geven in de diverse wijken in Nieuwegein.
Het college laat weten: ‘Het verbod van
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Leerlingen van het Horeca & Toerisme
College doen ook dit jaar mee met NLdoet. Op de foto zijn ze aan de slag bij
bouwspeeltuin Bouwgein.
Meedoen betekent extra handen,
nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor de organisatie.

gebruik van lachgas in Nieuwegein
geldt op een openbare plaats die deel
uitmaakt van een door het college ter
bescherming van de openbare orde of
het woon – en leefklimaat aangewezen
gebied distikstofmonoxide (lachgas)
recreatief als roesmiddel te gebruiken
voorbereidingen daartoe te verrichten
of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.’
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Aanpak
geluidsoverlast trams
Utrecht, Nieuwegein,
IJsselstein
Sinds de nieuwe trams zijn gaan
rijden op de vernieuwde lijn in
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein
is er veel veranderd. Een onaangenaam fenomeen voor sommige bewoners nabij de trambaan is het geluid van deze nieuwe trams en dat
leverde de laatste tijd behoorlijk
veel klachten op. Kort samengevat
zijn er twee typen klachten: over een
bonkend en een piepend geluid van
de trams. Hoe staat het daarmee en
wat doet het trambedrijf van de provincie Utrecht momenteel met deze
klachten?
Het bonkend geluid
Het bonkend geluid dat de trams maken, wordt veroorzaakt door slijtage
aan de wielen en is op zich een bekend fenomeen dat vooral optreedt in
de herfst en winter wanneer het spoor
glad en nat is. In combinatie met het
rijgedrag van de trambestuurder kunnen de stalen wielen van de trams dan
al snel slippen en slijten waardoor geluidsoverlast ontstaat. Dit verschijnsel
noemen we ook wel 'vierkante wielen'
en zorgt voor het bonkende geluid van
de trams.
Sinds de klachten over dit geluid begonnen op te spelen heeft het trambedrijf van de provincie Utrecht de
nodige stappen gezet om klachten
over overlast te verminderen. Trams
die aan de wielen deze slijtage oplopen worden zo snel mogelijk terug gehaald naar de remise in Nieuwegein
voor onderhoud. Daar worden de wielen opnieuw in profiel geslepen. De
afgelopen weken is een organisatie
opgetuigd om met extra onderhoud
aan de wielen van de trams dit probleem onder controle te krijgen. Men
verwacht dan ook dat de komende
maanden, in elk geval tot aan de
herfst, er nauwelijks trams met deze
problematiek rond zullen rijden. Ook in
de trams zelf zijn aanpassingen doorgevoerd. Om het slippen van de wielen
te voorkomen, kan de trambestuurder
op korte termijn gebruik maken van
een vernieuwd systeem waarmee
handmatig zand op de wielen wordt
gespoten. Ook is er een software update toegepast waarmee het remsysteem van de nieuwe trams meer
grip krijgt op de rails.
Het piepend geluid
Half februari van dit jaar begon een ander geluidsprobleem op te spelen: het

piepend geluid van de trams in de
bochten van de trambaan. Dit type
geluid is op zich een bekend verschijnsel in alle tramsteden. Het snel
drogende spoor leverde dit voorjaar
met name in IJsselstein echter relatief
veel klachten op over het piepende en
snerpende geluid van de trams. Tijdens deze periode, waarin nachtvorst
werd afgewisseld met temperaturen
van wel 20 graden overdag, moest het
trambedrijf soms compromissen sluiten
tussen het aanpakken van de slijtage
aan de wielen en dit zogenaamde
‘booggeluid’.
Geluidsmetingen
Het is duidelijk dat bijna alle bochten in
de vernieuwde tramlijn dit snerpende
geluid produceren. Door de aanhoudende klachten rondom booggeluid is
besloten metingen uit te voeren op een
drietal punten in IJsselstein waar we
tot dusverre de meeste klachten ontvingen: halte IJsselstein-Binnenstad bij
de Podiumweg, nabij Weegbree en
aan de Praagsingel vlakbij de eindhalte
in IJsselstein-Zuid. Tijdens deze metingen is zowel vanuit de tram als op de
baan gemeten. Hierdoor is het vanaf
nu mogelijk een vertaalslag te maken
tussen de meettrams en geluidsoverlast op de gevel. Er is gemeten volgens het meetprotocol booggeluid.
Het geluidsonderzoek is nog niet afgerond maar de eerste resultaten bevestigen het beeld dat er sprake is van
een serieuze problematiek, waarop extra maatregelen gewenst zijn. Naast de
drie locaties in IJsselstein zijn er nog
diverse andere plekken in zowel
Utrecht, Nieuwegein als IJsselstein
waar het piepende booggeluid wordt
geproduceerd door de trams.
In de trams zit een systeem waarmee
in de bochten van de trambaan vet
wordt gesmeerd. Door op contactlocaties systematisch een lichte hoeveelheid smering met vet toe te passen
kan de geluidsproductie beperkt worden of zelfs helemaal verdwijnen. Over
het gehele tracé van de trambaan in
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zijn
smeerpunten gedefinieerd voor deze
smeerinstallatie waardoor er langzaam
een film laag met vet op het spoor ontstaat. Deze punten heeft men gecontroleerd en de hoeveelheid vet is aangepast.
Extra maatregelen
tegen geluid trams
Er is enige tijd voor nodig om het
smeersysteem dat in de trams zit goed
in te regelen. De afgelopen weken is
duidelijk geworden dat in de huidige
situatie waarin de werking van het sys9

teem nog verbeterd wordt er te weinig
vet op de trambaan terecht komt om
het geluidsniveau in voldoende mate te
beperken. Daarom is besloten om over
te gaan op een aanvullende maatregel
voor de korte termijn. Sinds 5 april
wordt op alle kritieke punten handmatig
een hoeveelheid smeermiddel aangebracht. Door middel van meettrams zal
het geluidseffect van het handmatig
smeren worden gemeten. De verwachting is dat dit een verlichting zal
geven van de geluidsoverlast. Wanneer het handmatig smeren voldoende
positief effect geeft wordt de voortzetting van deze maatregel overwogen,
zolang andere maatregelen onvoldoende resultaat bieden.
Naast smering worden er nog diverse
andere extra acties uitgevoerd die kunnen bijdragen aan een structurele oplossing. Tijdens het weekend van
2 april zijn er testen uitgevoerd met
verschillende rijsnelheden van de
trams. Hiermee wordt inzichtelijk of
een aanpassing in de ligging van het
spoor in de bochten van de trambaan
voordelen kan bieden. Mochten deze
testen een positief effect laten zien dan
kan een dergelijke aanpassing aan het
spoor in deze bochten als optie overwogen worden. Een dusdanige aanpassing is echter zeer ingrijpend. Daarnaast zal het een lange periode in beslag nemen om tot een optimale aanpassing te komen, denk daarbij aan
een doorlooptijd van een jaar. Op voorhand is dus nog niet te zeggen of deze
maatregel zal worden uitgevoerd. Dit
geldt wel voor het structureel en effectief inregelen van de smering met vet
vanuit de trams. Ook zal het trambedrijf een jaarplan uitvoeren, waarmee
gedurende de wisseling van de seizoenen en het weer rekening wordt gehouden met onder andere de diverse
geluidseffecten van de trams. Daarbij
wordt ook gekeken naar de effecten
van het installeren van een vaste
smeerinstallatie die gekoppeld wordt
aan het spoor van de trambaan, zoals
deze al op meerdere locaties langs de
tramlijnen geplaatst zijn.
Meer informatie volgt
Zodra meer bekend is over de effecten
van de lopende maatregelen aan het
verminderen van het geluid van de
trams zullen dit opnieuw actief bekend
worden gemaakt.
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Koningsdag 2021
in Vreeswijk
Koningsdag in Vreeswijk is uitgegroeid tot een groots evenement
met ieder jaar ruim 10.000 bezoekers. Met een aantal jaarlijkse vaste
elementen zoals de vrijmarkt en
kinderactiviteiten. En dat hoort ook
zo… Koningsdag is immers een
feest van tradities! Het Corona virus
is dit jaar helaas weer de spelbreker.
De Oranje Vereniging in Vreeswijk
roept alle bewoners massaal te vlaggen met natuurlijk ook de oranje
wimpel. Wat kun je dit jaar verwachten:
Oranje speurwandeltocht
voor kinderen in Vreeswijk
Van 27 april tot en met 5 mei is er een
speurwandeltocht in Vreeswijk. Deze
Oranje speurwandeltocht is voor kinderen en/of huishoudens met kinderen
onder de 13 jaar. Meer informatie
wordt via de scholen verstrekt. Flyers
worden op diverse plekken opgehangen. Onder de goede oplossingen worden 3 prijzen verloot.
Foto Koningsdag 2021
Maak een gekke, leuke, aparte foto
van hoe jij deze bijzondere Koningsdag
viert. E-mail deze voor 2 mei 2021
naar koningsdag@vreeswijk.nl. Als je
deelneemt ga je akkoord met publicatie
van de foto. Drie inzendingen worden
beloond met een prijs. Te besteden bij
Brasserie Het Raadhuis, Knus bij Ann
en Broodje Vreeswijk.
Vreeswijkse
oranje puddingbroodjes
Bestel voor 23 april Vreeswijkse puddingbroodjes met oranje poedersuiker

Regio Utrecht
tekent voor kwalitatief,
innovatief taalonderwijs
aan inburgeraars
(vervolg van pagina 6)
Alleen taalscholen met een keurmerk
kunnen meedoen aan de aanbesteding
van het Inkoopconvenant Taalonderwijs.
Regionale samenwerking
U10-gemeenten werken sinds 2015 intensief samen op het gebied van asiel en
integratie. Onder meer bij huisvesting
aan statushouders in de U10-regio, de
Doorgaande Lijn. Het gezamenlijk inkopen van taalonderwijs komt hieruit voort.
Het inkoopconvenant Taalonderwijs is

4 stuks voor 8 euro via www.invreeswijk.nl/puddingbroodjes. De puddingbroodjes worden gemaakt en gesponsord door banketbakkerij Tamminga &
Verwey. Scouting Vreeswijk bezorgt de
broodjes op Koningsdag bij jou thuis.
Woon je buiten Nieuwegein dan kun je
ze afhalen bij het clubhuis. De opbrengst is voor activiteiten in Vreeswijk.
Muziek in Vreeswijk
Muziek op Koningsdag hoort erbij. Wat
voor een optreden, waar en of het wel
kan is nog ongewis. Kijk voor informatie op de website www.invreeswijk.nl.
En anders hoort u het optreden wel op
Koningsdag. Of niet natuurlijk!
Versierde sluiskolk en bruggen
Beide bruggen en de sluiskolk worden
met oranje tinten en met vlaggetjes
versierd. Mocht de horeca met beperkte regels weer open mogen en het is
prachtig weer dan heb je vanaf de terrassen prachtig zicht op de versierde
sluiskolk.

ondertekend door de U10-gemeenten
Bunnik, de Bilt, Houten, IJsselstein,
Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Wijk bij
Duurstede en Zeist. Ook De Ronde
Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater
doen mee met dit inkoopconvenant.
Laura Hoogstraten (een van de bestuurlijke voorzitters van de U10-tafel Asiel en
Integratie en wethouder Zeist): 'Geen enkele inburgeraar is hetzelfde. Om je de
Nederlandse taal eigen te maken vraagt
voor een ieder een eigen aanpak. Dat
maatwerk kun je alleen bieden door in de
regio samen te werken.' Jan Kuiper (ook
een van de bestuurlijke voorzitters van de
U10-tafel Asiel en Integratie en wethouder Nieuwegein) vult aan: 'Om de geza10

Versier
een stukje van je huis of tuin extra
Versier een boom, struik, heg, raam,
deur, of balkon met oranje tinten en
vlaggetjes. Of ga volledig uit je dak.
Kinderactiviteiten
• Oranje speurwandelspeurtocht.
• Maak muziek in de tuin of bij je
voordeur of op je balkon.
• Schmink je gezicht.
• Maak een tekening met stoepkrijt bij
je huis.
Kijk voor de laatste stand van zaken op
de website: www.invreeswijk.nl en
open dan de rubriek activiteiten.

Echtpaar uit
Nieuwegein
de dupe van phishing
en spoofing

menlijke visie van de U10-gemeente te
kunnen uitvoeren en om gezamenlijk
positieve resultaten te behalen, is regionale samenwerking een kans om verandering te realiseren.'
Een regionaal inkoopteam is actief in
gesprek met taalaanbieders over de mogelijkheden voor innovatief taalonderwijs:
taalonderwijs dat niet alleen aansluit bij
de behoeften van inburgeraars, maar ook
bij werkgevers in sectoren van de arbeidsmarktregio Utrecht met vraag naar
personeel. Werkgevers zijn gebaat bij
mensen die goed Nederlands spreken,
dus medewerkers die weinig extra begeleiding op de werkvloer nodig hebben.
(verder lezen)
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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.
De kaart in het archief van deze week
komt uit 1965. Op de prentbriefkaart zie je
vier afbeeldingen v.l.n.r. en v.b.n.b. de
stuw bij Hagestein, het Maaspad, de
Beatrixsluis en de Wierselaan.
De uitgever van de kaart was H.C. van
Dijk & Zn. uit Vreeswijk. De drukker is
Geitz uit Hilversum en gedrukt in
zwart/wit.
Heb jij oude foto’s van dit gebied? Mail die
naar onze redactie.

Twee harddrugsdealers
aangehouden in Nieuwegein
Dinsdag 6 april heeft de politie twee
Utrechtse harddrugsdealers aangehouden in Nieuwegein. Er loopt een
onderzoek naar de omvang van hun
drugshandel. De twee mannen van
21 jaar werden op heterdaad betrapt
in Nieuwegein.
Na binnengekomen informatie, startte
de politie een onderzoek naar de twee
harddrugsdealers. In het onderzoek
werd duidelijk dat de twee mannen beiden een eigen dealerlijn en eigen klantenbestand hadden, maar wel leken
samen te werken. Zij leverden hun
drugs binnen de stad Utrecht maar ook
ver daar buiten. Na intensief onderzoek werden de twee mannen dinsdag
6 april op heterdaad aangehouden na
een overdracht aan twee afnemers in
IJsselstein.
Met hulp van een speurhond is hun auto doorzocht, hier lag 25 gram cocaïne
in. Daarna is in de woning van één van
hen gezocht, in Utrecht-west. Hierbij
vonden agenten € 3.110 euro aan contant geld en een paar brokjes hasj. De
drugs en het geld werden in beslag
genomen. De mannen zitten momenteel vast.

Drugshandelaar
‘Kleine Napoleon’
uit Nieuwegein
gaat in hoger beroep
De voor drugshandel veroordeelde
Marcel D. gaat in hoger beroep. De
38-jarige Nieuwegeiner werd twee
weken geleden veroordeeld voor het
leiden van een bende die zich bezighield met drugstransporten, wapenbezit, liquidaties, witwassen en heling.
De rechter gaf hem eind maart zestien
jaar celstraf. Het OM had dertig jaar
geëist. D., die ook wel ‘kleine
Napoleon’ wordt genoemd, werd er
ook van verdacht dat hij achter de
moord op crimineel Wout Sabee in De
Meern zat. Daarvan is hij vrijgesproken.
Behalve D. gaan ook het andere
Nieuwegeinse kopstuk Erik W., Adrianus V. uit Oss, Nick S. uit Vasselder
en Roger A. uit Wassenaar in hoger
beroep. Het Openbaar Ministerie kan
zich eveneens niet vinden in het vonnis
en heeft zelf daarom ook hoger beroep
aangetekend.

Het onderzoek naar hun drugshandel
gaat door. De bedoeling is om de verdachten behalve strafrechtelijk, ook
bestuursrechtelijk en financieel aan te
pakken.
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FC Utrecht zamelt voedsel,
kleding en speelgoed in
Doneer jij op vrijdag 23 april lang
houdbare producten, kleding of
speelgoed aan gezinnen die deze
goed kunnen gebruiken? Dit kan
aan het Merweplein voor zwembad
Merwestein in Nieuwegein van 09.00
tot 17.00 uur.
SportID Nieuwegein, FC Utrecht en
DHL zien jou graag op die dag. De ingezamelde producten gaan naar de
Voedselbanken in de regio. Ook Bunnik, Utrecht, Vijfheerenlanden, Amersfoort, Stichtse Vecht en Zeist doen
mee. Want: 'Utrecht zijn we samen?'
Nynke Bakker, Manager Maatschappelijk bij FC Utrecht, vertelt: 'We hopen
opnieuw op veel pakken koffie en thee,
suiker, pasta’s, potten bonen en blikjes
vis en ander lang houdbaar voedsel,
zodat we weer een groot aantal gezinnen daadwerkelijk kunnen helpen. Deze keer zamelen we ook speelgoed en
kleding in. En, zoals we dat bij FC
Utrecht Maatschappelijk doen: Vanuit
het hart.'
FC Utrecht staat midden in de samenleving en is oprecht betrokken bij alles
wat er om hen heen gebeurt.
En daarom nemen zij nu dit initiatief.

De Digitale Nieuwegeiner

Schip door de lucht
op de Museumwerf
in Vreeswijk

verzorgt de ‘Hoop en Vertrouwen’
rondvaarten als extra attractie bij de
Museumwerf in Vreeswijk.

Het was weer een intrigerend
schouwspel bij Museumwerf Vreeswijk. Een schip vloog door de lucht
en belandde via de hellingwagens in
het water. Het was niet zomaar een
schip. Het was de ‘Hoop en Vertrouwen’, hét cadeau aan jarig Nieuwegein.

Project voor leerlingen
In de afgelopen maanden is door leerlingen hard gewerkt aan de Hoop en
Vertrouwen. Het leerproject begon met
het schoonmaken en afkrabben van
oude verflagen boven de waterlijn,
waarna het bovenste deel van het
schip in de menie werd gezet. Omdat
de scheepshuid door roest en slijtage
dun was geworden, leerden de aspirant-lassers ook hoe zij het onderschip
van nieuw plaatwerk moesten voorzien.

Donderdag 8 april vond de tewaterlating plaats van de Kagenaar ‘Hoop en
Vertrouwen’. Het schip dat in haar
werkzame verleden sloten uitbaggerde
in het Groene Hart, krijgt een nieuwe
bestemming. Ze wordt rondvaartboot
en maakt zo deel uit van het cadeau
van Museumwerf Vreeswijk aan Nieuwegein dat dit jaar haar gouden jubileum viert.
Mits de Coronamaatregelen het toestaan, trakteert de Museumwerf Nieuwegeiners op een gratis rondvaart gedurende de maand juni waarin de jubilaris zichzelf uitroept tot ‘Nieuwegein –
1 groot openluchtmuseum.’ Na juni

Vrijwilligers hadden eveneens een
groot aandeel in de restauratie. Zo
sloten de oude-scheepsmotoren-techneuten de gereviseerde motor (Samofa, 20 PK) opnieuw aan, maakten
scheepstimmerlieden de houten vloer
(buikdenning in scheepstermen) en de
banken voor de passagiers en zetten
anderen het schip strak in de originele
kleuren.
Eenmaal tewatergelaten valt er nog
een hoop te doen voor de vrijwilligers.
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Maar één ding is duidelijk: er is de
hoop en het vertrouwen dat het schip
straks een juweeltje op het water
wordt!
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Prijsvraag

Maak kans
op de exclusieve CD
‘The Ageless Gate’
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.
13

Heb je 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.
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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: 'Tot nog toe is het voorjaar wat frisjes, al broezen de planten de
grond uit. Veel insecten vinden het nog veel te koud, maar veel bijen
met of zonder bontjasje worden steeds actiever, als er maar af en toe
wat zon is om ze op te warmen. Zoals het roodgatje, een zandbij met
een onopvallend kenmerk van achteren.'
Roodgatjes zijn bijtjes die al vroeg in het voorjaar van paardenbloem
naar paardenbloem vliegen, bij voorkeur als zo'n bloem in de volle zon
staat. Andere bloemen mag ook, als het niet anders kan; als ze maar
wat nectar en stuigmeel te bieden hebben.

Korfbalvereniging Koveni
blij met nieuwe velden
De kunstgrasvelden op het Koveni
complex aan de Helmkruid in Nieuwegein Zuid zijn al flink wat jaren
geleden aangelegd en gedurende
deze jaren intensief bespeeld. De
korfbalvereniging heeft er mooie resultaten op geboekt en herinneringen op gemaakt, maar de velden
waren aan vervanging toe. Ook
heeft het Bondsbestuur in 2013 de
standaard veldafmetingen voor korfbal verkleind en moeten deze nieuwe afmetingen bij aanleg van nieuwe velden ook bij Koveni worden
doorgevoerd. Reden genoeg om met
de gemeente om tafel te gaan voor
een nieuw veld.
En dat is er gekomen!
Ook al moet de officiële oplevering nog
plaatsvinden: eind maart is na ruim anderhalve maand het nieuwe Koveni
kunstgrasveld klaargemaakt voor gebruik. Naast de praktische redenen om
het te doen, kon de Nieuwegeinse korfbalvereniging met het nieuwe veld ook
beter aansluiten bij de clubkleuren en
-voorkeuren. Zo is het nieuwe veld
Koveniblauw en groen, en is het hoofdveld zo ingestoken dat de kantine en
het terras zich in de breedte van het
veld strekken. Daardoor heeft het publiek nu vanaf het terras en de kantine
een beter zicht op het veld.
Er wordt tijdens trainingen door de
Kovenileden al gretig gebruik gemaakt
van de nieuwe velden. Daarnaast heeft
het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond gevraagd of het Nationaal Korf-

balteam onder 19 op maandagavonden gebruik mag maken van het
nieuwe veld van Koveni. Dit is dan ook
met ingang van 12 april begonnen.
Een mooie eer
voor zowel de vereniging
als het nieuwe veld
Korfbalvereniging Koveni spreekt hierbij graag veel dank uit aan de betrokkenen (B.A.S. als projectadviseur
en -begeleider, CSC Sport als aannemer en de gemeente Nieuwegein, in
het bijzonder de wethouder van Sport
John van Engelen, als eigenaar van
het veld). Koveni is van plan om samen met de betrokkenen, maar ook
alle sponsoren en met alle leden, te
vieren dat Koveni weer helemaal klaar
is voor het moderne korfbal. Daarom
zal er, afhankelijk van de coronamaatregelen, rond augustus/september een
groot feest zijn om dit heuglijke feit te
vieren.
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4.361 Nieuwegeiners
hebben Corona opgelopen
Het aantal Coronabesmettingen in
Nieuwegein is afgelopen zaterdag
met 23 gestegen. In totaal waren
er op dat moment 4.361 Coronabesmettingen bekend in Nieuwegein.
In totaal waren er in NIeuwegein
113 ziekenhuisopnames geregistreerd.
Het aantal sterfgevallen bleef gelijk:
in totaal 27.
Op 1 april 2020 stierf de eerste inwoner door het Coronavirus.
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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 fietsenteller op het Hooglandse
Jaagpad.

Clarion: 'Bekeurt niet’ staat op de fietsverkeerstellers die op twee plekken in Nieuwegein permanent voorbijrijdende fietsers registreren. Soms is
dat wel jammer, want over het Hooglandse Jaagpad sluipen geregeld auto’s. De fietstellers hier en
op de Heemsteedsekanaaldijk zijn geplaatst door
de provincie, om gemeenten te helpen met het
verzamelen van data over fietsgebruik. Wil je
weten hoeveel fietsers gebruik maken van deze
en andere populaire routes in de provincie
Utrecht? Kijk dan eens op deze website – wel echt
voor fietsdatadiehards!’

Man die bewaarders
molesteerde in PI Nieuwegein
is tbs’er die wachtte
op opname in kliniek
De gedetineerde die afgelopen
Nieuwsjaarsdag twee bewaarders
ernstig heeft toegetakeld in de PI in
Nieuwegein, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van poging
tot moord en zware mishandeling.
De man is een tbs-veroordeelde die
in de gevangenis wachtte op opname in een kliniek.
Dat werd bekend tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank in
Utrecht. De verdachte was daar zelf niet bij. Hij liet zich vertegenwoordigen
door zijn advocaat.
Mes en hete olie
De 27-jarige Jose N. stak op 1 januari
een van de bewaarders met een mes
meerdere keren in zijn bovenlichaam.
Ook gooide hij hete olie naar hem. Het
slachtoffer liep daardoor drie steekwonden op, met een klaplong en gebroken rib als gevolg. Daarnaast had
hij derdegraads brandwonden op zijn
borst en hals.
De andere bewaarder werd door N.
zwaar mishandeld. De gevangene ging
bovenop hem zitten, pakte zijn hoofd
vast en drukte zijn duimen in de ogen
van de bewaarder. Die liep daardoor

bloedingen in zijn oogbollen en een
beschadigde traanbuis op, zegt het
OM. Over de aanleiding is verder nog
niets bekendgemaakt.
Goede jongen
Volgens advocaat Oliver Much is zijn
cliënt recent tot tbs veroordeeld in een
andere zaak en zat hij in de PI in Nieuwegein in afwachting van opname in
een gesloten kliniek. Dat verhoogde
volgens de advocaat het risico dat er
iets fout zou gaan. Waarvoor zijn cliënt
eerder is veroordeeld wilde hij niet zeggen. Hij heeft geprobeerd om hem
overgeplaatst te krijgen, maar dat kon
niet in verband met de veiligheid.
Jose N. zou in elk geval geen kwade
opzet hebben gehad om de twee bewaarders iets aan te doen, zegt de advocaat: 'Hij is in wezen een goede jongen met wie het psychisch heel, heel
erg slecht gaat.' Volgens Much is het
lastig contact met zijn cliënt te krijgen
en is het de vraag of hij in de rechtszaal heel veel gaat zeggen.
Opnieuw naar PBC
Het is de vraag hoe het nu verder moet
met de zaak. Het onderzoek is volgens
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het OM in principe afgerond, maar er
zijn nog veel vragen over de psychische toestand van de verdachte. Hij is
eerder in het Pieter Baan Centrum
(PBC) geobserveerd en de officier van
justitie wil het rapport dat de deskundigen toen over hem hebben opgesteld
nogmaals laten bestuderen door een
forensisch psychiater en psycholoog.
Maar volgens advocaat Much moet zijn
client opnieuw in het PBC worden
opgenomen, omdat hij eerder niet
goed aan de observatie meewerkte. Hij
zou hij hebben gezegd dat hij dat nu
wel wil doen. Volgens Much is observatie noodzakelijk om te kunnen bepalen wat er met N. moet gebeuren. De
officier van justitie lijkt het daarmee
eens te zijn, maar wil de beoordeling
van het eerdere onderzoeksrapport
nog even afwachten.
De rechtbank had al gepland om deze
zaak op 24 juni inhoudelijk te behandelen. De kans is groot dat het OM in
plaats daarvan een nieuwe opname in
het PBC zal vorderen. De zaak zal dan
zeker vele maanden worden vertraagd.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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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: 'Post! Elke dag wordt er bij ons wel iets door de brievenbus gedaan. Maar afgelopen week... werden er opeens twee
DVD's door gegooid. Het enige wat ik zag, was iemand die hard wegrende. Ik kon hem ook niet goed zien. Mijn eerste
gedachte: 'Oh, dit is een foutje, dat is voor iemand anders bedoeld. Die komt straks wel terug.' Maar de jongeman kwam
niet terug. En hij is nog steeds niet langs gekomen. Is het een foutje? Een geschenk? Als het een geschenk is... hoe wist
diegene dat ik één van die films nog wilde kijken? En het genre is ook wel heel toepasselijk voor ons... Hoe wist diegene
dat wij Anime kijken? Een mysterie!'

Veel Coronaboetes
uitgeschreven
in Nieuwegein
Deze week heeft het databureau
van de politie en het data-analysebureau LocalFocus de cijfers vrijgegeven over de Coronaboetes. Uit
de cijfers blijkt dat veel inwoners
uit Nieuwegein een boete hebben
gekregen vanwege het overtreden
van de Coronaregels. Utrecht staat
landelijk in de top 10. Bijna 5000
Coronaboetes en 600 waarschuwingen werden in de stad uitgedeeld in de periode tussen
16 maart en 4 april.
In Nieuwegein kreeg 10,4 per duizend
inwoners in dezelfde periode een
Coronaboete. Dat zijn 661 boetes.
273 Mensen uit Nieuwegein kwamen
er vanaf met een waarschuwing. Dat
is 4,3 per duizend inwoners.
Het hogere aantal boetes in de Randstad ligt volgens de politie ‘voor de
hand’. ‘In grote steden wonen meer
mensen dicht bij elkaar dan op het
platteland. Ook is er daarom in steden
meer politie op straat’, aldus de politie. Het minste aantal boetes in de regio werd uitgeschreven in Lopik: 33
boetes en 25 waarschuwingen,
slechts 2,3 per duizend inwoners.
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Waterschap en de gemeente
bijna klaar
met onderzoek naar blauwalg
in Batau
In het water van de wijk Batau
Noord zijn in de voorgaande jaren
watervogels, waaronder zwanen met
botulisme aangetroffen. Ook ontstond er geregeld blauwalg in het
water. Na verschillende maatregelen
bleek het botulisme/blauwalg hardnekkiger te zijn dan gedacht. Bewoners denken dat dit is gekomen
doordat een gemaal is verwijderd
aan de Voermansweide, waardoor
de doorstroming van het water in de
wijk slechter is geworden.
Om de mogelijke oorzaak te onderzoeken heeft het waterschap De
Stichtse Rijnlanden afgelopen zomer
een online zuurstoftemperatuurmeter
in het water aan de Rendierweide/
Lamaweide geplaatst. Dit om inzicht te
krijgen welke mogelijke verdere maatregelen effectief kunnen zijn om botulisme/blauwalg in het water van de wijk
Batau Noord te voorkomen. Het waterschap benadrukt dat botulisme een
natuurlijk verschijnsel is en helaas amper voorkomen kan worden. ‘Een
goede doorstroming kan bijdragen aan
de waterkwaliteit’ aldus het waterschap.
Woensdag liet het waterschap onze
redactie weten dat het water bij de

Echtpaar uit Nieuwegein
de dupe van phishing
en spoofing
Op maandag 18 januari dit jaar is een
echtpaar in Nieuwegein het slachtoffer
geworden van phishing en spoofing.
Een zogenaamde medewerkster van
hun bank weet hen te bewegen hun
bankpassen door te knippen, in een
enveloppe te doen en mee te geven
aan een vrouw, die de enveloppe aan
de deur komt ophalen.

Rendierweide is onderzocht op twee
aspecten. Tot oktober 2020 is het
zuurstofgehalte van het water gemeten. Daarnaast zijn monsters genomen
van de waterbodem en het water voor
een laboratoriumsimulatie waarbij de
seizoenen zijn nagebootst om te bepalen hoe de uitwisseling van voedingsstoffen tussen water en waterbodem
verloopt bij verschillende zuurstofgehaltes. ‘Zo kunnen we beter bepalen,
welke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, effectief zijn’ aldus het waterschap.

logt in op zijn account van ING. Er is
niets bijzonders aan de hand en hij logt
weer uit. Vlak daarna gaat de telefoon.
Iemand die zich voordoet als een bankmedewerker begint over het sms-je.
Vertrouwen
De man vertrouwt het niet en zegt dat
ook. De vrouw aan de telefoon blijft rustig
en zegt dat de man haar telefoonnummer
kan controleren op de site van de bank.
En daar heeft ze zijn vertrouwen mee
gewonnen.

Tevens weet de zogenaamde bankmedewerkster achter hun pincode te komen.
Met de bankpassen en pincodes wordt
binnen korte tijd meer dan 20.000 euro
van hun bank- en spaarrekening opgenomen. Er zijn beelden van een man die
meerdere malen met de bankpassen pint.

Pas doorknippen
Dan vertelt de vrouw dat er fraude is gepleegd met hun bankrekening en dat iemand de pinpas komt ophalen. De man
moet de pas op een speciale manier
doorknippen en aan de koerier die langskomt, meegeven.

Truc
Het echtpaar krijgt een sms-je dat lijkt
van hun bank afkomstig te zijn. De man

Pinnen
De pas wordt dan weer aan elkaar geplakt en dan kan ermee gepind worden.
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Resultaten
Uit onderzoek is gebleken dat het
zuurstofgehalte in het water laag tot
zeer laag was, wat schadelijk is voor
de ecologie van het water.
Het onderzoek in het laboratorium
loopt nog, de resultaten worden in mei
verwacht. Voor de zomer zal het water
bij de Rendierweide gebaggerd worden. Hierbij wordt de bovenste sliblaag
verwijderd, zodat de singel weer de
vereiste diepte heeft. Na het baggeren
wordt de zuurstofmeter teruggeplaatst
om het zuurstofgehalte van het water
in de gaten te kunnen houden.

Op bewakingsbeelden van een pinautomaat aan de Bankstede in Nieuwegein is
te zien hoe een man ruim 20.000 euro
pint van de rekening van het echtpaar.
Pincode
De zogenaamde bankmedewerker aan
de telefoon krijgt de man ook zover dat
hij de pincode noemt. Ze zegt dat ze die
nodig heeft om de code op een zwarte
lijst te zetten. Met alle verzamelde bankgegevens krijgen de criminelen toegang
tot het internetbankieren van de slachtoffers. Daardoor lukt het ze om geld over te
maken van de spaarrekening naar de
lopende rekening, de pinlimiet te verhogen en kan er ruim 20.000 euro gepind
wordt.
Signalement
De man op de beelden van de pinautomaat is slechts één van de verdachten
die zich bezig hebben gehouden met de
oplichting van het echtpaar.
(verder lezen)
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Kijk live mee
bij hijswerkzaamheden
aan de sluisdeuren
bij de Emmabrug in Vreeswijk
Rijkswaterstaat werkt sinds 12 april
tot uiterlijk 31 mei aan de Koninginnensluis in Nieuwegein, als vervolg
op de voorgaande renovatie. Tijdens
dit eerste deel van de vervolgrenovatie worden de sluisdeuren ter
hoogte van de Emmabrug aangepakt. Hierdoor is de Emmabrug
bepaalde perioden gesloten voor
het wegverkeer.
Inhoud werkzaamheden
De sluisdeuren van de monumentale
Koninginnensluis sluiten niet meer
goed, doordat de scharnieren (taatsen)
ervan versleten zijn. Goede scharnieren zijn belangrijk voor het schutten
van schepen en voor de waterkerende
functie van de sluisdeuren. Tijdens de
renovatie worden onder andere deze
scharnieren vervangen. De sluisdeuren
worden daarvoor uit de sluis gehesen
en later weer teruggeplaatst. Het renoveren van de sluisdeuren gebeurt op
een andere locatie.
Vervolgrenovatie deel twee
Op zijn vroegst eind 2022 volgt het
tweede deel van de vervolgrenovatie.
Dan worden onder andere de bediening en besturing vernieuwd, en vol-

De omleidingsroutes

doet de sluis aan de nieuwste richtlijnen. Uiteraard wordt de historie van de
sluis hierbij niet uit het oog verloren.
Afsluitingen voor wegverkeer
De Wilhelminabrug blijft tijdens de
werkzaamheden voor al het verkeer
toegankelijk. Voor de veiligheid van
omwonenden en aannemer Van den
Herik is de Emmabrug tijdens de
werkzaamheden gesloten voor autoen motorverkeer. Tijdens hijswerkzaamheden wordt de Emmabrug voor
al het verkeer gesloten.
• Van vrijdag 16 tot en met zondag
2 mei: gesloten voor auto- en motorverkeer; toegankelijk voor voetgangers, fietsers en licht motorverkeer.
• Van maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei: gesloten voor al het verkeer.
• Van zaterdag 8 mei tot en met vrijdag
29 mei: details nog onbekend.
Omleidingen verkeer
Tijdens de afsluitingen wordt het ver19

keer, behalve op donderdag vanwege
de weekmarkt, via de Molenstraat en
Dorpsstraat omgeleid naar de Handelskade. Op donderdagen wordt het
verkeer omgeleid via de Irenestraat en
Beatrixstraat naar de Handelskade.
Afsluiting en omleiding scheepvaart
De Koninginnensluis is tijdens de werkzaamheden gestremd voor scheepvaart. Dit duurt naar verwachting tot
uiterlijk 31 mei 2021. Om het Merwedekanaal te bereiken, kan de beroepsvaart en recreatievaart omvaren
via het Lekkanaal, de Beatrixsluis, het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Zuidersluis. De omleiding wordt aangegeven
op borden langs de Lek, het Merwedekanaal en Hollandse IJssel en staat op
www.vaarweginformatie.nl.
Hinder omgeving
Om hinder voor de omwonenden te
beperken, worden de werkzaamheden
alleen op werkdagen tussen 07.00 en
19.00 uur uitgevoerd.
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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

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!

De belangrijkste overwegingen voor haar
zijn de trainingsmogelijkheden daar. Bij
TSV Schwabhausen gaat Emine intern
fulltime trainen, spelen en wonen. Het is
haar ambitie haar middelbare opleiding
dit voorjaar af te ronden om zich in het
seizoen 2021/2022 volledig op het tafeltennis te richten. En dan zien hoe ver ze
kan komen.
Emine is in het voorjaar van 2016 bij VTV
Nieuwegein gekomen. ‘Het waren
prachtige jaren. Ik kijk met veel respect
en dankbaarheid terug op de fantastische
inzet van Emine, Jolanda en Erik’ aldus
Bert van Schaik, waarnemend voorzitter
van VTV Nieuwegein.

Tafeltennisster
Emine Ernst (17) van VTV
naar Duitsland
Tafeltennisster Emine Ernst van Tafeltennisvereniging VTV in Nieuwegein
zal in het najaar in Duitsland gaan spelen. De 17-jarige maakt in mei haar
vwo-eindexamens en slaat na vier trainingsjaren op Topsportcentrum
Papendal haar vleugels uit. Na de
zomer speelt tafeltennisster van VTV
Nieuwegein in het tweede team van de
Duitse Bundesligaclub TSV Schwabhausen, waar ze haar tafeltenniscarrière wil lanceren.
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NIEUWEGEIN(ER)
WAAROM?
Van Tonny Bijlstra-Huijbens ontving de redactie deze week onder
meer bijgaande foto.
Tonny: ‘goede avond geacht
team, vandaag liep ik weer langs
het water bij de Gildehuisdrift, aan
de kant van de A C Verhoefweg
wordt rotzooi gestort ter hoogte
van het viaduct bij de Nedereindseweg. er staat natuurlijk geen
naam bij, maar ik vind het
a-sociaal.’
En daar zijn wij het helemaal mee
eens!
Heb je ook een foto waarvan je vindt
dat die best in deze rubriek past?
Stuur hem dan aan ons met een kort
tekstje en wie weet...

Online Nieuwegeinlezing
door Ad van Liempt

Het trauma van Jutphaas
Het trauma van Jutphaas, wordt het
genoemd. Op 7 mei 1945, twee dagen na het einde van de oorlog, werden in Jutphaas één Duitser en vijf
Nederlanders neergeschoten. Wat
er precies gebeurd is, is nog steeds
niet duidelijk.
In Nederland waren er in de dagen na
de oorlog nog meer van dit soort confrontaties tussen Duitsers en Nederlanders. Op donderdagavond 29 april zal
Ad van Liempt hier een online lezing
over geven.
De lezing is een samenwerking van de
Historische Kring Nieuwegein en bibliotheek De tweede verdieping. De toegang is gratis. Meer informatie en aanmelden via de website.
Ad van Liempt
over de inhoud van de lezing
1945 was voor het grootste deel van
Nederland het jaar van de bevrijding,
maar toch was het geen jubeljaar:
daarvoor waren de problemen die na
de bevrijding opkwamen te groot en te
ingewikkeld. Daarover gaat het boek

‘1945, de afrekening’ van journalist/
schrijver Ad van Liempt, en dat is ook
het thema van de lezing die hij erover
houdt.
Het was vooral een jaar van scherpe
contrasten. Tegenover de dood van
meer dan 20.000 burgers in de steden
in het westen tijdens de hongerwinter
stonden de reddingsacties die vooral
veel kinderen het leven hebben gered.
Tegenover de tomeloze vreugde van
de bevrijding, de feesten duurden hier
en daar weken, stond de arrestatie van
vele tienduizenden wegens landverraad en collaboratie met de vijand. Terwijl de Canadezen in ons land als populaire bevrijders de tijd van hun leven
hadden, daalde bij de overlevenden
langzaam het besef in dat meer dan
100.000 uit het land weggevoerde jo21

den niet zouden terugkeren, dat ze in
vernietigingskampen waren vermoord.
Inmiddels begonnen de afrekeningen.
Met de collaborateurs, die massaal in
kampen werden opgesloten, in afwachting van hun berechting. Met de meisjes en vrouwen die met Duitsers waren
omgegaan, hun wachtte publieke vernedering. Er volgden ook maatregelen
tegen zwarthandelaren en oorlogsprofiteurs.
De moeilijkheden werden nog groter
toen bleek dat er na de capitulatie van
Japan in Nederlands-Indië een revolutie uitbrak, die duizenden het leven
kostte. De Nederlandse regering besloot op grote schaal troepen uit te
zenden, in een wanhopige poging de
kolonie te behouden en er rust en orde
te bewaren.

Winkelen!
Reserveer nu direct jouw
winkelafspraak in Cityplaza via

cityplaza.nl/winkelen
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Nieuwegein stopt stedenband
met Rundu in Namibië
Na meer dan 25 jaar is de koek op
tussen Nieuwegein en Rundu: het
college van Nieuwegein is van plan
de stedenband met de Namibische
stad te verbreken. Volgens wethouder Marieke Schouten heeft eerdere
kritiek op de lhbti-onvriendelijke
Poolse stad Pulawy daar niets mee
te maken. 'Het zijn twee hele verschillende situaties.'
De gemeente Nieuwegein heeft sinds
1994 een stedenband met deze stad in
Namibië. Rundu is een stad met zo´n
70.000 inwoners in het noordoosten
van Namibië, het armste deel van dat
land, aan de grens met Angola.
In juli vorig jaar brak Nieuwegein
definitief de vriendschapsband met Pulawy. De Poolse stad had een ‘lhbti-vrije zone’ ingesteld, wat compleet verkeerd viel in de Nieuwegeinse gemeenteraad. Wethouder Schouten
plakte destijds als statement een regenboogsticker op de welkomstborden
over Pulawy.
Wereldnieuws
De rel werd wereldnieuws en sommigen vroegen zich vervolgens hardop af
waarom Nieuwegein nog wel een stedenband met Rundu onderhield. In
Namibië is homoseksualiteit namelijk
strafbaar.

Toch is dat voor Nieuwegein niet de reden geweest om de stedenband met
Rundu te verbreken. 'Absoluut niet,
daar ben ik heel stellig in', zegt
Schouten. 'In Pulawy was er echt
sprake van een stad die zeer onvriendelijke lhbti-besluiten nam. In Rundu is
daar geen sprake van: dat homoseksualiteit strafbaar is, is daar landelijk
beleid en geen stadsbeleid.'
Amper actief
Dat de stedenband stopt, heeft er volgens de wethouder mee te maken dat
de prioriteiten inmiddels zijn veranderd.
'Dit besluit heeft al best een geschiedenis. De raad heeft het college een
aantal jaren geleden al de opdracht
gegeven om deze stedenband te evalueren, met de vraag of we hier nog
wel mee moesten doorgaan. In 2016 is
er een uitgebreide evaluatie geweest,

Regio Utrecht
tekent voor kwalitatief,
innovatief taalonderwijs
aan inburgeraars
(vervolg van pagina 10)
Veelbelovende pilots
werk- en taaltrajecten
De gemeente Utrecht is met de aanpak
Doorgaande lijn werk en taal gestart met
een aantal veelbelovende pilots in verschillende sectoren. De pilots zijn gericht
op de combinatie van werk met taal, gericht op de werkvloer. Hierbij wordt samengewerkt met werkgevers, opleiders
en taalscholen in de sectoren horeca en
logistiek en zorg. Utrecht heeft de ambitie
in nog meer sectoren te starten.
Maarten van Ooijen, een van de bestuurlijke voorzitters van de U10-tafel Asiel en
Integratie en wethouder in Utrecht: 'Om
mee te kunnen doen in onze samenleving is het van belang dat nieuwkomers
zo snel mogelijk de Nederlandse taal

leren. Taal is de sleutel tot integratie, het
liefst zo veel mogelijk in de praktijk in
combinatie met werk, stage, of opleiding.
Juist in sectoren waar een grote tekorten
op de arbeidsmarkt dreigen, zoals de
ICT, techniek, zorg en onderwijs, is de instroom van statushouders naar de arbeidsmarkt het meest kansrijk.'
De huidige lopende pilots blijken een
veelbelovende aanpak. De Utrechtse
gemeenten willen inburgeraars in de hele
U10-regio deze innovatieve trajecten
aanbieden.
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en toen is besloten dat dat in 2020 opnieuw zou gebeuren.'
De stedenband was eigenlijk nog amper actief, legt Schouten uit. 'Corona
heeft uiteraard ook niet meegeholpen,
maar ook daarvoor al gebeurde er
eigenlijk weinig tot niets meer. Er is in
de laatste jaren nog weleens geld
gegeven voor projecten en er is een
keer gesproken over het opzetten van
een goede afvalverzameling. Daar is
het verder bij gebleven.'
Werkgroep Rundu
Overigens blijft de werkgroep Rundu in
Nieuwegein nog wel bestaan. Dat is
een initiatief van mensen in de stad
Nieuwegein voor mensen in de stad
Rundu. 'Die werkgroep blijven wij ondersteunen', zegt Schouten. 'Veel
kinderen van scholen in Nieuwegein
hebben daar nog steeds warme herinneringen aan en dit wordt ook erg
gewaardeerd.'
Eind deze maand wordt het verbreken
van de stedenband in de gemeenteraad van Nieuwegein besproken. Officieel is de band dus nog niet verbroken, maar wethouder Schouten verwacht niet dat de raad met een negatief oordeel komt.
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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
Vragen of opmerkingen:
l.spironello@merwestein.nl
Activiteiten kunnen wijzigen door
aangescherpte maatregelen in verband
met het COVID-19 virus.

Plezier- en Speldag
Ben jij tussen de 6-14 jaar?
Geef je snel op voor de
Plezier en Spel dag op 30 april.
Met stormbanen, dartvoetbal,
rodeostier en springkussens
maken we er één groot
springkussenfestival van!
Voor vragen kun je contact
opnemen met Luka via e-mail
l.spironello@merwestein.nl
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De invloed van Corona
op logistieke trends
en ontwikkelingen

Echtpaar uit Nieuwegein
de dupe van phishing
en spoofing

De uitbraak van het Coronavirus in
2020 bracht veel gevolgen met zich
mee. Zowel voor de mens, maatschappij alsook de economie. De logistiek werd hierdoor gedwongen
om in een snel tempo in te spelen
op huidige ontwikkelingen binnen
de markt. Daarbij staan er ook nog
een heleboel veranderingen op de
agenda voor de komende jaren. Wij
praten je bij over huidige en potentiële trends en ontwikkelingen binnen de logistiek.

(vervolg van pagina 18)

Huidige logistieke ontwikkelingen
De logistiek draait op de vraag naar
producten. De coronacrisis heeft er
voor gezorgd dat deze vraaglijn volledig verschoven is. Zo zijn er sectoren
die pieken, maar ook sectoren die volledig stilvallen. Deze verschuivingen
zijn moeilijk op te vangen voor veel bedrijven, logistiek speelt binnen deze
ontwikkeling dan ook een grote rol. Het
moet allemaal nog productiever, efficiënter en vooral ook hygiënischer.
Schappen moeten bevoorraad blijven
om paniek te voorkomen, persoonlijk
contact juist zo veel mogelijk vermeden
en achterlopend vrachtverkeer vanuit
het buitenland moet dringend bijgewerkt worden. Dit zijn ontwikkelingen
waar de logistiek snel in heeft moeten
schakelen. Zo ontstaat er ook een
enorme vraag naar nieuwe of gebruikt
intern transport.
Ontwikkelingen distributielogistiek
We hebben de gevolgen allemaal ondervonden bij de lege supermarktschappen. Echter, er is helemaal geen
tekort aan producten. Het probleem ligt
binnen de distributielogistiek. Opschalen bij verhoging van de vraag is in
dergelijke gevallen dan ook alles behalve simpel. Met een vaak volledige
benutting in productie alsook de capaciteit lijkt er weinig ruimte voor verbetering. Vandaar ook dat opschaling
van ritten, bezetting en personeel de
enige uitweg is.
Een kantelpunt hierbij is de vraag of de
logistiek zich aan moet passen op de
ontwikkelingen van de abnormale omstandigheden, of dat het zo veel mogelijk normaal moet blijven. Het is dan
ook belangrijk om de risico’s te verminderen zonder dat de logistiek lijdt onder deze ontwikkelingen.
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Signalement
De man op de beelden van de pinautomaat is slechts één van de verdachten
die zich bezig hebben gehouden met
de oplichting van het echtpaar.

Opkomende trends
binnen de logistiek
Niet alleen dienen logistieke processen
zich aan te passen op de noodgedwongen corona-ontwikkelingen, er
zijn ook verschillende opkomende
trends welke niet genegeerd mogen
worden. Zo wordt technologie alsmaar
belangrijker, ook binnen de logistiek.
Hierbij mag je denken aan het gebruik
van data analytics, Internet of Things,
robotisering, Artificial Intelligence en
Application Programming Interface
(API). Deze ontwikkelingen moeten
echter nog hun nut bewijzen. Denk aan
zelf rijdende auto’s, deze trend is al
een tijdje te zien maar het proces verloopt erg traag.
Robotisering als logistieke trend
Waar robotisering al tijden plaatsvindt
in veel fabrieken is het nu de tijd voor
deze trend om zijn belang te vinden
binnen de logistiek. Denk hierbij voornamelijk aan ontwikkelingen van autonome rijtechnologieën en nieuwe, extra
flexibele picksystemen of Mitsubishi
heftrucks . Dit maakt niet alleen het logistieke proces sneller en efficiënter,
ook het serviceniveau wordt erdoor
verhoogd.
Effecten van investeringen
Dat de logistiek steeds belangrijker
wordt merk je goed door de opkomende interesse van investeerders. Hoewel deze trend al in opkomst was voor
de coronacrisis laat de logistiek nu des
te meer het belang van goedlopende
processen zien. Echter valt het op dat
start-ups het makkelijker hebben met
de aanpassingen voor big data en
slimme technieken dan grote, bestaande organisaties.
Al met al lijkt het onvermijdelijk voor de
logistiek om deze trends en ontwikkelingen te negeren waardoor er snel,
slim en efficiënt mee omgegaan zal
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• donkergetinte huid
• slank postuur
• zwarte hoodie, capuchon over zijn
• hoofd
• donkerblauwe bodywarmer, wit rond
• logo op de borst
• zwarte strakke broek,
• witte, halfhoge sportschoenen
Tips
Alle informatie die kan helpen om hem
te vinden is welkom. Geef uw tips door
via de tiplijn: 08006070 of via Meld
Misdaad Anoniem: 08007000.
Vragen
Op de pinbeelden komt niet de vrouw
in beeld, die de bankpassen heeft
opgehaald, maar een man. De beelden
tonen hem terwijl hij vele keren achter
elkaar met de bankpassen van het
echtpaar pint. Wie herkent deze man,
die het echtpaar tienduizenden euro’s
lichter maakt?

moeten worden. Niet alleen tijdens
maar ook zeker na de Coronacrisis
zullen processen moeten worden aangepast en verbetert.
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