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Unesco Wereld erfgoedstatus Nieuwe Hollandse Waterlinie

VIDEO FEESTELIJKE VIERING PLOFSLUIS

Oogst in Galecop

World Clean-up Day
DEZE WEEK

TE BELEVEN
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Opening padelbanen, 11 sep • Escapegame, 11 sep • Kilometer
Kunst, 11 sep • Open monumentendag, 11 en 12 sep • Fietsdag
senioren, 13 sep • Mobiliteitsweek, 16 t/m 22 sep • Health Check
wandeling, 16 sep • NOC*NSF Nationale Sportweek, 17 t/m 26
sep • World Clean-up Day, 18 sep • Para Snow Day, 18 sep •
Soroptimisten, 19 sep • Fietsconcert, 19 sep • PLUS café, 20
sep • Introductie in de Kunstgeschiedenis, 20 sep • Fietsdag senioren, 21 sep • Happy Health Festival, 26 sep • Herstart Vogelwacht, 29 sep • Huppeldepup Vreeswijk, 3 okt • Samen voor
Nieuwegein, 25 okt • Uitvaren boogbrug, 7 nov • ‘SamenLoop
voor Hoop, 21 en 22 mei 2022 • Night of the Proms, 28 mei 2022 •

• Corona in Nieuwegein • Kringloopwinkel zoekt vrijwilligers •
Robin Food: gratis maaltijd • Judith de Laat • Zorgen over woningen Vreeswijk • Medeplichtig Spyshopmoord • Blij met Sportakkoord • Sportief Dagboek • 600 Euro voor KiKa • Snoeihout
grais ophalen • Eén kilometer kunst • A12 naar Den Haag gaat
dicht • Ondernemersbijeenkomst 50 jaar Nieuwegein • Minderjarige opgepakt • Nieuwegeiners Waarom? • Vaartochtje • Elke
donderdag voorleesfeest • Doortrappen • Vast na doodsteken
vrouw • Webinars energiezuinig huis • Sieraden gevonden •
Avond van de Raad • Oogst in Galecop • Wijkkrant HZL • Project
Middenblok • Liesboshaven wil rol spelen •

BUXTEHUDELAAN
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Heerlijk bamigerecht
Een goed bamigerecht begint met de
juiste bami, en die haalt onze ‘kookgek’
Eric Dekker het graag bij een toko,
liefst niet te fijn en met garnalensmaak.
Dan de juiste boemboe, die maakt hij
zelf! Eric: ‘Dit is gezonder want minder
zout en suiker.’

Cupstack zoekt gemotiveerde (vakantie)krachten
voor deze zomer
Cupstack levert hard cups aan kleine en grote festivals en evenementen
in heel Nederland. Allemaal vanuit hun warehouse op de Brabanthaven in
Nieuwegein.
In verband met de groei van dit jaar is cupstack daarom op zoek naar
gemotiveerde (vakantie)krachten die het leuk vinden een steentje bij te dragen
aan een duurzame wereld. In onze gloednieuwe spoelstraat worden deze bekers
met maximaal 10.000 stuks per uur volledig gereinigd en gedroogd.
Na dit proces zullen de bekers terug in kratten moeten en kunnen ze in het
weekend weer gebruikt worden op het volgende festival.
Lijkt het jou wat om je steentje bij te dragen? En ben je op zoek naar een zeer
goed betaalde bijbaan waarbij je zelf kunt kiezen wanneer je wilt werken? Stuur
dan nu een mailtje naar gawein@cupstack.nl!
Wil je eerst meer weten over cupstack? Neem dan een kijkje op deze website.

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 Marsmanhove in de wijk
Galecop.

Eén op de tien Nieuwegeiners
heeft Corona gehad
Het aantal Coronabesmettingen in
de gemeente Nieuwegein is vorige
week donderdag gestegen met dertien gevallen. In totaal zijn er nu
6.260 coronabesmettingen bekend
in de gemeente Nieuwegein. Dit
betekent dat één op de tien inwoners van Nieuwegein Corona heeft
gehad.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Er waren geen nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal zijn er nu 142 ziekenhuisopnames geregistreerd in de gemeente Nieuwegein.
Ten slotte bleef het aantal sterfgevallen gelijk. Er zijn tot vandaag in totaal 30 sterfgevallen bekend in de gemeente Nieuwegein welke gerelateerd
worden aan COVID-19.
Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van het aantal besmettingen,
ziekenhuisopnames en sterfgevallen in
Nieuwegein.
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Feestelijke viering
UNESCO-werelderfgoedstatus
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Deze zomer werd de UNESCOwerelderfgoedstatus toegekend aan
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat
werd afgelopen zaterdag gevierd met
een virtuele show op de meest unieke
sluis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Plofsluis in Nieuwegein. Onze
videograaf Arne van der Heijden en
verslaggever Frans Evers waren ter
plekke om bovenstaand videoverslag
te maken van de viering.
Tijdens een wandeling konden de inwoners van Nieuwegein genieten van de
beelden die op de sluis werden geprojecteerd. Verhalenvertellers namen de
bezoekers mee in de militaire geschiedenis van de waterlinie, een 200 kilometer
lange open landschap vol ingenieuze waterwerken en robuuste forten.

Plofsluis
De Plofsluis is het meest markante waterwerk van de Hollandse Waterlinies. De
betonnen bakken konden worden gevuld
met 40.000 ton zand en puin en waren
bedoeld om bij oorlogsdreiging te exploderen waardoor het Amsterdam-

3D-projecties
De Werelderfgoedstatus van De Nieuwe
Hollandse Waterlinie is een uitbreiding op
de Stelling van Amsterdam, die in 1996 al
werelderfgoed werd. Samen gaan ze verder als het UNESCO-werelderfgoed de
Hollandse Waterlinies. Uiteraard stond
burgemeester Frans Backhuijs ook stil bij
het 50-jarige bestaan van Nieuwegein.
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Rijnkanaal kon worden afgesloten. Zo
kon het water niet via het kanaal wegvloeien. Het is een Nederlandse uitvinding die nergens anders ter wereld voorkomt en die de vindingrijkheid op het gebied van watermanagement laat zien.
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Nieuwegein ruimt op
tijdens World Cleanup Day

12.00 uur bij het afhaalpunt worden
teruggebracht.

Inwoners van Nieuwegein ervaren
zwerfafval als een van de grootste ergernissen. De gemeente zet zich dit
jaar dan ook in tijdens de World Cleanup Day op zaterdag 18 september.
Omdat steeds meer mensen deze
wereldwijde opschoondag aangrijpen
om hun steentje bij te dragen aan een
‘zwerfafvalvrije wereld’ stelt de gemeente op 18 september opruimgereedschap beschikbaar. Het gereedschap is om 10:00 uur af te halen bij
verschillende kraampjes in de stad.

Op World Cleanup Day bezoekt wethouder Marieke Schouten (Duurzaamheid)
samen met afvalmascotte Prullie de Prullenbak de verschillende uitgiftepunten.
Prullie zal deelnemers aan de World
Cleanup Day aanmoedigen en fanatieke
opruimers belonen met een presentje.
'Zwerfafval is een grote ergernis van inwoners. Een schone leefomgeving draagt
bij aan een prettig woon- en leefklimaat
voor iedereen. Het schoonhouden van je
eigen straat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Daarom hoop ik dat inwoners op de World Cleanup Day zich
met elkaar inzetten om het zwerfafval op
te ruimen. Een schone stad, dat doen we
voor elkaar', aldus wethouder Marieke
Schouten.

De verschillende cleanup-kraampjes in
de stad zijn te vinden in de winkelcentra
Hoog-Zandveld (langs het parkeerterrein), Muntplein (in het midden voor de
Albert Heijn) en Galecop (ingang Kempenaerpark). Ook staat er een kraampje bij
het busstation stadscentrum aan de Erfstede. Het gereedschap is om 10:00 uur
af te halen voor wie zich bij de kraampjes
meldt. Wie zeker wil zijn dat er opruimgereedschap bij de kraampjes beschikbaar is, kan het gereedschap vooraf reserveren door een e-mail te sturen naar
info@stichtingdeschonestad.nl. Geef
hierbij je naam, adres en telefoonnummer
met het gewenste uitgiftepunt op.
Geleende materialen moeten uiterlijk om

4

Wie op 18 september de smaak te pakken heeft gekregen, kan zich bij de Gemeentewerf aanmelden als ZAP’er
(ZwerfAfvalPakker) en automatisch meedoen aan de Buurt Battle. ZAP’ers ontvangen op de Gemeentewerf een cleanup-pakket met onder andere een afvalgrijper, vuilniszakken, handschoenen en
een canvas-tas.
Over de Buurt Battle
Inwoners kunnen sinds kort deelnemen
aan de Buurt Battle, een wedstrijd tussen
de buurten in Nieuwegein met een zwerfafvalvrije omgeving als doel en een leuk
buurtfeest als hoofdprijs. Hoe actiever de
buurt, hoe groter de kans op het winnen
van het buurtfeest. Wie nog niet bekend
is met de Buurt Battle kan voor meer informatie terecht op de website van de
Buurt Battle.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

September 2018
Net als afgelopen zaterdag hield DE KOM
ook in 2018 een Open Dag. Bezoekers konden in drie shifts (vanweg corona) hands-on
kennnismaken met het curusaanbod. En net
als afgelopen zaterdag was er ook toen veel
belangstelling en mocht DE KOM veel
nieuwe cusrsisten welkom heten.

Doortrappen fietsdag
tijdens
de eerste Mobiliteitsweek
Van 16 t/m 22 september vindt de Europese Week van de Mobiliteit plaats.
Dit is hét moment waarop gemeenten
en andere organisaties in heel Europa
duurzame mobiliteit op de kaart zetten. Ook de provincie Utrecht doet
mee en organiseert de allereerste Mobiliteitsweek Utrecht. Tijdens deze
week wil de provincie Utrecht inwoners in beweging krijgen. Door eens
uit de auto te stappen, op de fiets, de
provincie in. Kortom: door eens uit de
gewoonte te stappen. In de hele regio
worden activiteiten georganiseerd
door partners, gemeenten en de provincie binnen het thema: Gezonde,
duurzame mobiliteit.
Aandacht voor gezonde, duurzame mobiliteit is hard nodig. Uit cijfers van de
CBS (sept ’21) blijkt dat in 2020 36% van
de ritten onder de 15 km met de fiets ge-

maakt worden in Utrecht, ten opzichte
van 29% in 2017. De ambitie van de
provincie ligt hoger, bij 50%. Gedeputeerde Arne Schaddelee vertelt: 'We
willen van de provincie Utrecht dé fietsregio maken. Hier is nog een flinke inhaalslag voor nodig. In het verleden waren
we bijvoorbeeld bezig met nieuwe autowegen en werden hierbij de fietspaden
nog wel eens vergeten. We merken dat
bewoners steeds meer vragen om een
goed regionaal fietsnetwerk, met snelfietsroutes in de hele provincie. Dat
maakt het makkelijker voor mensen om
op de fiets te stappen. Oftewel: Let’s Go,
Regio!'
Activiteiten Mobiliteitsweek Utrecht
Tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht kunnen alle inwoners en organisaties uit de
provincie een eigen activiteit aanmelden.
Of meedoen aan een activiteit die al
wordt georganiseerd door gemeenten,
partners of provincie.
In Nieuwegein vindt zo bijvoorbeeld de
jaarlijkse Doortrappen fietsdag plaats op
5

21 september. Deze dag staat weer bol
van de fietsactiviteiten voor Nieuwegeinse zestigplussers. Zoals een handige
fietscheck, interessante verkeersquiz,
uitdagend fietsparcours en mooie fietstocht. De hele fietsdag staat in het teken
van veiliger en comfortabeler samen blijven fietsen.
Op de website www.letsgoregioutrecht.nl
is een overzicht te vinden van alle activiteiten, georganiseerd door inwoners,
gemeenten, organisaties en provincie.
Over de Mobiliteitsweek Utrecht
Utrecht is dé fietsprovincie van Nederland en is volop bezig met duurzame mobiliteit. De Mobiliteitsweek Utrecht vindt
plaats van 16 t/m 22 september en is een
initiatief van de provincie Utrecht en diverse partners om de gehele provincie in
beweging te krijgen. Er wordt hierbij ingehaakt op de Europese Week van de Mobiliteit. Overal in Europa zijn er gedurende deze week verschillende activiteiten
en evenementen.
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Een mooie oogst
bij De Toonladder in Galecop
OBS De Toonladder in de wijk Galecop
mag zich al een paar jaren rijk rekenen
met 40 meter moestuin. De plantvakken liggen langs de lange zijde van het
schoolgebouw, goed in het zicht van
de klassen die zich er enthousiast mee
bezig houden. Dat doen ze onder begeleiding van hun leerkrachten, hulpouders en een groep toegewijde
Groen doet goed-vrijwilligers.
De moestuin
De moestuin is niet zo heel groot, zo’n 40
meter lang en 1 meter breed en ligt langs
de zijkant van de school. Begin dit jaar
hebben de kinderen samen met vrijwilligers en met hulp van de leerkrachten de
tuin ingezaaid en ingeplant. Voordat de
kinderen aan het ‘werk’ konden gaan in
de tuin, hebben vrijwilligers buitengastlessen gegeven in de Tiny Forest. Zij kregen voor de educatieve materialen ondersteuning van Buitenwijs van de gemeente. Dat bestond uit bijvoorbeeld een
leskist ‘Kracht van kruiden.’
Een heel seizoen lang
'De vrijwilligers plannen een heel moestuinseizoen vooruit,' vertelt moestuincoach Carin 'dus ze bedenken voor elk
vak welke gewassen erin komen te staan
en ook welke lessen ze met de kinderen
kunnen doen in elk seizoen.' Op die manier maken de beide groepen 5 van De
Toonladder een moestuinseizoen van het
begin tot het eind mee. 'Ze starten in het
voorjaar met schonen en zaaien en oog-

sten vlak voor de zomervakantie. Daarna,
als ze inmiddels zesdegroepers zijn, maken ze de tuin klaar voor een nieuwe lichting.'
Samen met (groot)ouders
Elke les zijn er hulpouders van de partij
en ook de juffen doen steevast mee. Zo
kan de klas in kleine groepjes opgesplitst
worden, die onder begeleiding allemaal
een eigen takenlijstje krijgen. Sommige
ouders komen bijna elke les helpen,
maar er is ook een appgroep waarin ouders hun hulp kunnen aanbieden voor zo
nu en dan. Deze les heeft zich zelfs een
hulp-opa gemeld om een groepje te begeleiden. Ouders zijn er graag meerdere
lessen bij, zeker nu het na de scholensluiting vanwege het Coronavirus weer
kan.
'Het is een mooi excuus om even de tijd
te nemen om buiten lekker bezig te zijn,'
geeft één van hen met een glimlach toe.
Elke les begint al buiten met een korte instructie, vaak in het buitenlokaal van het
Tiny Forest dat direct naast de school
ligt. 'Met die goede gewoonte zijn we tijdens de coronaperiode begonnen toen
zo veel mogelijk in de open lucht moest,
maar het beviel zo goed dat we het graag
erin willen houden,' vertellen de vrijwilligers.
Dit jaar in de moestuin
Vrijwilligers Anita, Maaike en Marloes geven een korte rondleiding langs de moestuin. 'We hebben dit hele lange stuk verdeeld in vakken, zodat je gemakkelijk
groepjes naar een bepaald stuk kan wij6

zen,' leggen ze uit. De eerste vier meter
bestaat helemaal uit kruiden, daarna volgen zes vakken van zes meter met allerlei groenten. Het is een mooie variatie.
'Snijbiet, Chinese kool, goudsbloem, tomaten, artisjokken, aardappelen, suikerboontjes, koolrabi, krulsla, aardbeien,'
sommen de vrijwilligers zonder te twijfelen op, 'En niet te missen: deze gigántische zonnebloem!'.
Een persoonlijke ervaring
Alle vrijwilligers vinden het geweldig om
samen met de kinderen in de tuin aan de
slag te zijn. Sommige kinderen vinden
het aan het begin van het jaar eng om
met planten om te gaan. Als je ze vraagt
waarom dat is, dan krijg je het antwoord:
'Ze leven, die kan ik toch niet zomaar uit
de grond halen!' Andere kinderen worden
juist heel rustig van het werken met de
handen in de aarde. Ook het maken van
bloemenbommetjes is een geliefde bezigheid. Na die les zijn er heel wat van verspreid in de wijk. Ieder kind krijgt door de
verschillende lessen en de hulp van vrijwilligers en klassenouders een persoonlijke ervaring die ze voor altijd met zich
meedragen.
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Ontdek je Nieuwegeinse plekje
Dit zou de aanzet tot een nieuwe rubriek in De Digitale Nieuwegeiner kunnen zijn: een Nieuwegeiner die zomaar een voor
haar of hem prachtig plekje in onze stad ontdekt. Bij toeval...
'Tijdens een fietstocht voor de allereerste keer een weg gevonden aan de andere kant van het Merwedekanaal. Wat is het oude
Jutphaas toch idyllisch.
Vriendelijke groet, Lily Wantzing'
Heb je ook een foto gemaakt toen je onverwacht een bijzonder plekje in Nieuwegein ontdekte? Zo'n plekje dat je een plekje wil
geven? De redactie nodigt je uit om dat plekje met ons en met alle Nieuwegeiners te delen. Een whatsappje volstaat: 0646139696

De wijkkrant
voor Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard is af
‘De zomer ligt alweer grotendeels
achter ons. Ik hoop dat deze zomer
voor jou wat fijner en makkelijker was
dan de vorige. Er kan weer meer al
blijft het natuurlijk nog wel opletten’
aldus Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL in de nieuwsbrief van deze
maand.
Cobie: ‘Wat heel goed is dat het volledige
onderwijs weer redelijk ‘normaal’ van
start is gegaan. Online studeren is een

prachtig hulpmiddel, maar voor de sociale ontwikkeling van kinderen en jonge
mensen is het echte ontmoeten zo ontzettend belangrijk.’
‘Voor volwassenen is het sociale leven
overigens ook heel belangrijk. Het voorkomt vereenzaming en bevordert het algehele welzijn. In Nieuwegein wordt hieraan op verschillende manier gewerkt.
Voor onze wijken zijn in Buurtplein Zuid
weer allerlei activiteiten gestart, en zo zijn
er nog wel meer initiatieven. Wat dacht je
bijvoorbeeld van het meelopen op één
van onze Groenwandelingen?’
Je vrijwillig inzetten is ook een manier om
andere mensen te leren kennen en een
goed gevoel te krijgen. In dit Wijknieuws
ben ik door Naomi Wijling geïnterviewd,
hierin doe ik een oproep aan wijkbewoners die zich willen inzetten voor hun
wijk. En dat hoeft niet gelijk heel groots!
Enfin, leest zelf maar.
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Verder o.a. in dit Wijknieuws: informatie
over de bouwplannen van een vijftigtal
nieuwe woningen in Hoogzandveld bij het
Lotusplatsoen: het zogenaamde Middenblok.
Onze vergaderingen
Die doen we inmiddels weer in het Buurtplein. Nog niet openbaar, we willen nog
even de controle houden over het aantal
deelnemers. Maar alles wat besproken
wordt, staat op onze website in de notulen, je kunt hiermee op de hoogte blijven
en n.a.v. hiervan contact zoeken met
ons. De eerstvolgende datum is 10
november.
Klik hier voor het wijknieuws dat binnenkort bij de bewoners op de mat valt.
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FOTO VAN DE WEEK
De parkeergarage naast theater DE
KOM ziet er, zeker voor een parkeergarage, prachtig uit. Op elke etage leiden, op de wanden die naar liften, trappenhuis, betaalautomaten en in/uitgang
leiden, bijzondere beelden van de
wereld, van Nieuwegein, de bezoeker
door de tijd. Prachtig. Bovendien wordt
de reis van en naar de auto ondersteund
door heerlijk geluid van Nieuwegeiner
Spinvis. Maar dan, tegenover de liften op
de eerste etage, vind ik déze muur... Een
aanfluiting, alsof het verval in Nieuwegein is ingetreden. Een foto waard. Of...
Heb je ook een bijzondere foto in relatie
tot Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur
'm naar redactie@pen.nl.

Bijeenkomst voor ondernemers
voor 50 jaar Nieuwegein
Samen met partners en andere Nieuwegeinse bedrijven organiseert
Samen voor Nieuwegein op maandag
25 oktober van 15.45 tot 18.30 uur een
inspirerende bijeenkomst voor bedrijven en organisaties uit Nieuwegein.
De bijeenkomst wordt gehouden in het
Oosterlicht College aan de Dieselbaan.
Dit voor het 50-jarig bestaan van Nieuwegein. Meer informatie en inschrijven
kan via deze website. Mensen die
meer willen weten kunnen ook contact
opnemen met Karin Beenen van
Samen voor Nieuwegein, telefoon
0643368435.
Burgemeester Frans Backhuijs opent de
bijeenkomst met een centrale inleiding
over 50 jaar bedrijfsleven in Nieuwegein.
Daarna volgt een korte terugblik door ondernemers. Na deze centrale opening
worden in twee ronden workshops gehouden. De workshops gaan over inclusieve arbeidsmarkt, innovatie/digitalisering, nieuwe werken, bedrijfsvitaliteit en
duurzaam ondernemen.
Workshops
De workshops worden gegeven door bedrijven en organisaties uit Nieuwegein.
De workshop inclusieve arbeidsmarkt
wordt gegeven door Lister, Werk en Inkomen Lekstroom en aannemingsbedrijf
Jos Scholman. Hoe kun je mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt
een werkplek bieden? De workshop gaat
in op de regelgeving op dit vlak en mogelijkheden voor wergevers.
De workshop innovatie/digitalisering
wordt gegeven door Zorgspectrum en Ac

Het Oosterlicht College
aan de Dieselbaan in Nieuwegein

tive Ants. Zij zijn beide op hun eigen gebied vooruitstrevend. Zorgspectrum
bouwt aan de Kuifmees het verpleeghuis
van de toekomst. Active Ants werkt heel
innovatief op logistiek gebied. Deze organisaties nemen je mee in het proces.
Hoe kan innovatie of digitalisering
ook bij jouw bedrijf worden ingezet?
De workshop Nieuwe werken wordt
gegeven door KWR en HLB Blömer. In
het afgelopen jaar hebben medewerkers
bijna alleen maar thuisgewerkt. Hoe zien
zij de toekomst? Hoe ga je om met de
combinatie van thuis en op kantoor
werken en wat betekent dit voor de
medewerkers?
De workshop bedrijfsvitaliteit wordt
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gegeven door SportId Nieuwegein. Zij
stimuleren sporten en bewegen. Ook bij
bedrijven is dit een belangrijk thema.
Samen met een partner geven zij informatie over hoe je medewerkers kunt
stimuleren meer te bewegen en dus
gezonder te blijven.
De workshop duurzaam ondernemen
wordt gegeven door de Rabobank. Zij
werken samen met innovatieve klanten
en sociale partners aan ambitieuze
duurzaamheidsprojecten. In de workshop
worden de mogelijkheden voor verduurzaming besproken en is er aandacht voor
de initiatieven die er al zijn in Nieuwegein.
Naast de workshops is er een expositie
‘Beroepen van de toekomst’. Deze expositie wordt verzorgd door bibliotheek
De tweede verdieping. Samen met kinderen hebben zij gewerkt aan dit thema
tijdens de kinderboekenweek.
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.
Clarion: 'Er gloort hoop voor de fietsers die nu nog
lustig over het Brugpad pedaleren. Dat pad wordt
3,5 jaar afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden
in de Doorslagzone. De eerder gepresenteerde
omleidingsroutes vonden we als Fietsersbond niet
acceptabel: te steil, donker en gevaarlijk. De
gemeente heeft twee nieuwe voorstellen voor omleidingsroutes: een tijdelijke brug en/of een fietspad (helling 3,3 %) naar het Zuidstedeviaduct. Dat
klinkt al beter! Bekijk de presentatie en discussie in
de gemeenteraad.'

Robin Food
kookt iedere dinsdag
een maaltijd
voor hen die het nodig hebben
Robin Food, een initiatief van Nieuwegeiner Frans Kamps kookt iedere dinsdag een gratis maaltijd voor mensen
die het kunnen gebruiken. Een heerlijk
driegangenmenu inclusief een verrassend toetje. Dat doet hij samen met
enkele vrijwilligers in Buurtplein Galecop aan het Thorbeckepark. De ingrediënten worden gesponsord door enkele supermarkten uit Nieuwegein en
giften van betrokken inwoners.
Kamps: ‘Veel inwoners van Nieuwegein
leven in armoede. Die moeten leven van
een kleine uitkering. Ook zijn het vaak de
mensen die geen groot netwerk hebben
zoals buren, vrienden of familie waar ze
op terug kunnen vallen. Deze groep mensen kunnen deelnemen aan een gratis
maaltijd iedere dinsdag.’
Frans laat weten dat het initiatief al een
tijdje bestaat, maar vanwege Corona is
het in een stroomversnelling gekomen.
Deelnemers hoeven zich maar eenmalig
aan te melden om te komen eten. ‘Ben je
eenmaal aangemeld dan kun je iedere
dinsdag komen eten. Om 17.30 uur is de
inloop en rond 18.00 uur beginnen we
met de maaltijd’ aldus Kamps. Tijdens de
inloop is er koffie en thee. De maaltijd begint met een heerlijk kopje soep, meloen
of een ander lekker voorgerecht. De
hoofdgerechten zijn vegetarisch/Halal

Frans Kamps, tweede van links, in de
keuken van Buurtplein Galecop met
enkele vrijwilligers

bereid. Gewoon aardappelen, groeten en
vlees of vleesvervanger. De toetjes zijn
vaak verrassend.
Na de maaltijd is er nog de mogelijkheid
om even te blijven plakken. Van de gasten wordt verwacht dat ze zich aan de
normen en waarden houden en daarnaast op welke manier dan ook helpen
op zijn/haar manier, bijvoorbeeld met de
afwas.
Aanmelden
Als inwoners van Nieuwegein willen deelnemen aan de maaltijd dan kunnen zij
zich aanmelden bij Frans Kamps. Dat
kan via e-mail: robinfood3734@gmail.com. Ook als je een handje wilt helpen tijdens de bereiding van de maaltijd en/of
de vaat dan ben je van harte uitgenodigd
om contact op te nemen met Frans.
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Vanaf nu
elke donderdag voorleesfeest
in de bibliotheek
Dat voorlezen goed is voor de woordenschat van kinderen weten veel mensen.
Maar wist je ook dat kinderen die veel
voorgelezen krijgen, het beter doen op
school en beter slapen? Nog meer goede redenen om je kind voor te lezen of te
laten voorlezen.
Dit kan vanaf nu elke donderdagmiddag in
bibliotheek De tweede verdieping (15.30
tot 16.00 uur). Luister samen met je peuter
of kleuter op de jeugdafdeling naar gloednieuwe verhalen of een bekende klassieker. Na het voorlezen is er een leuke activiteit passend bij het verhaal. Vrije inloop,
aanmelden hoeft niet.
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bijvoorbeeld? We willen continu zien hoe
aanvragers dat willen realiseren', zegt
Van Rootselaar. Bovendien krijgen verenigingen soms vragen over de begroting, want al het geld moet met een duidelijke visie worden uitgegeven, benadrukt Van Rootselaar.

Blij met Nieuwegeins
sportakkoord
‘Dit helpt ons enorm,
hier hebben we normaal
gesproken geen geld voor’
De uitwerking van het Nieuwegeinse
sportakkoord krijgt steeds meer vorm
nu duidelijk wordt waar het geld terechtkomt. Zo krijgt Korfbalvereniging
Koveni geld voor spullen en promotiemateriaal en kreeg KRC Rolling 125
rolschaatsen. Maar is het genoeg om
de ongezonde gemeente Nieuwegein
in beweging te krijgen?
Kinderen dansen, spelen, vallen en kletsen wat af bij de rollerdisco op Sportpark
Galecop zaterdagavond. Vrolijke muziek
knalt uit de speakers. Dankzij het Nieuwegeinse sportakkoord kreeg de rolschaatsvereniging 125 nieuwe rolschaatsen. Dit maakt het voor de vereniging
mogelijk om clinics op scholen te geven
en verschillende activiteiten te organiseren, zoals de rollerdisco, vertelt bestuurslid Hasso Schaap.
Bovendien wordt een lidmaatschap goedkoper dankzij deze gift. Rollerschaatsen
zijn duur in onderhoud, benadrukt
Schaap. 'We kunnen nu meer aan promotie doen en de rollerdisco binnen en
buiten organiseren, want onze oude rollerschaatsen waren daar veel te oud
voor. Dit evenement is enorm populair
geworden', zegt Schaap blij. Hij legt uit
dat dit zo ongeveer de enige sportieve
activiteit is die Nieuwegeinse kinderen
buiten kunnen doen in tijden van corona.
De sfeer is ontspannen en kinderen die
vallen worden snel geholpen door vriendjes en vriendinnetjes. Schaap deelt pleisters uit, waarna de kinderen weer door
kunnen. Er is ook gedacht aan drinken en
lekkers.
Veel nieuwe trucjes
Fayenne de Boer (8) is door een clinic op
haar school geïnteresseerd geraakt in
rollerschaatsen. Ze doet het met veel
plezier. 'Ik leer veel nieuwe trucjes, zoals

Fayenne de Boer

het pistool', zegt ze trots. Meteen rolt ze
weg en steekt haar benen vooruit terwijl
ze in een hurkende positie voorbij rijdt.
Aan de zijkant zit Maarten Valkennet samen met veel ouders in het zonnetje naar
zijn kind te kijken, terwijl hij geniet van
een biertje. 'Deze activiteit gaat echt rond
in de wijk. Zo zie je ineens de halve
school die langskomt op een avond als
deze', zegt Valkennet. Vader René
Cohlst geeft zijn dochter Romee een slok
water. Ook zij geniet het meeste van trucjes doen op haar rollerschaatsen. 'De
clinics op school met de nieuwe rolschaatsen hebben voor veel nieuwe aanwas gezorgd', merkt Cohlst op.
Uitwerking Landelijk Sportakkoord
Het Nieuwegeinse sportakkoord is een
lokale uitwerking van het Landelijk Sportakkoord. Het is tot stand gekomen dankzij een samenwerking van alle lokale
partners op het gebied van sport en bewegen, SportID en de gemeente Nieuwegein. SportID Nieuwegein probeert inwoners van Nieuwegein langdurig in beweging te krijgen. En vandaag lukt dit
aardig, met 96 kinderen die zijn komen
opdagen voor de rollerdisco.
Cees van Rootselaar, sportcoördinator
van SportID: 'Het doel is om sportverenigingen, bestuurders en het vrijwilligersbeleid te helpen en te versterken.'
Verenigingen kunnen een aanvraag indienen met een verzoek om (financiële)
steun. Een kerngroep van vijf leden bekijkt of een aanvraag voor subsidie uit het
potje van 120.000 euro voldoet aan alle
eisen.
De kerngroep heeft inmiddels achttien
aanvragen binnengekregen, waarvan er
volgens Van Rootselaar zeven of acht
zijn goedgekeurd. Hij sluit niet uit dat ze
alle achttien aanvragen goedkeuren.
'Soms stellen wij nog aanvullende vragen
als reactie op een aanvraag. Hoeveel
mensen gaan jullie proberen te bereiken
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Zoektocht naar nieuwe aanwas
Marco van Weverwijk, bestuurslid van
korfbalvereniging Koveni, kreeg kort geleden te horen dat zijn verzoek voor een
subsidie is goedgekeurd. Hij zit ook in de
kerngroep. Zijn vereniging wil extra jonge
kinderen tot zes jaar en 55-plussers aantrekken. De vereniging gaat het geld
deels gebruiken voor de promotie van
haar activiteiten, en deels voor een nieuwe (loop)trainer en spullen; zoals frisbees, springtouwsets en foamballen. 'Die
zijn perfect voor ouderen om mee te
gooien', zegt Van Weverwijk.
Hij benadrukt hoe belangrijk deze subsidie is: 'Dit helpt ons enorm. Op deze manier kunnen we zoeken naar extra potentiële sporters. En is het mogelijk om, met
extra materiaal, meer mensen in beweging te krijgen. En daar hebben we normaal gesproken geen geld voor', zegt
Van Weverwijk.
Hard nodig
Het Nieuwegeinse sportakkoord is niet
het eerste programma waarmee de gemeente Nieuwegein haar inwoners in beweging probeert te krijgen. Het programma Nieuwegein Beweegt stopte, nadat in
2013 bleek dat het programma (te) weinig effect had. In 2016 startte de gemeente en SportID Nieuwegein het programma de Sportieve School, met als
doel om scholieren in beweging te krijgen. Deze programma’s zijn nodig, want
Nieuwegein scoort hoogt op het gebied
van overgewicht en obesitas in vergelijking met de provincie Utrecht en Nederland. Bovendien bewegen Nieuwegeiners
minder dan gemiddeld in Nederland.
Het is nog mogelijk om een verzoek voor
een subsidie in te dienen, want zo’n zestig procent van het geld is nog niet vergeven. Maar is het akkoord genoeg om
Nieuwegein in beweging te krijgen?
Schaap: 'Zonder deze nieuwe rolschaatsen zou dit evenement niet kunnen
plaatsvinden, en krijgen kinderen dus
minder beweging. Bovendien is het aantal leden bij ons hierdoor gestegen en
hebben we achthonderd kinderen bereikt
met clinics op school', zegt Schaap terwijl
hij van achter zijn zonnebril tevreden toekijkt hoe de spelende kinderen zich vermaken.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen
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Column Judith de Laat

‘Mijn eerste manuscript
was een uiting van moed’
Schrijfster Heleen van den Hoven
geniet van een welverdiende
vakantie nadat onlangs haar derde
thriller Het Tango algoritme uitkwam. Zij verzorgt wekelijks deze
column. Schrijfster Judith de Laat
mag voor één keer de honneurs
waarnemen.
Judith woont ruim 15 jaar in Nieuwegein, eind vorig jaar kwam haar
debuutroman uit: ‘Vergeet me’, wat
verhaalt over een vrouw met
alzheimer en haar dochter, waarbij
herinneringen aan het opgroeien in
een groot, streng gelovig gezin begin jaren ’50 een belangrijke rol
spelen. Deze week geeft Judith de
Laat een beeld van haar schrijversbestaan.
'Roos fluistert sinds een paar jaar
haar verhaal in mijn oor. Zij kwam in
de plaats van Tine en haar moeder,
die ruim tien jaar lang door mijn hoofd
dwaalden. Het zijn de personages uit
mijn romans, ik zie ze voor alsof ik ze
herinner en echt ken. Ik weet dan ook
alles van ze: over vroeger, de mensen
die hen raakten, wie hun familie is,
over het verdriet wat ze kennen, wat
ze gelukkig maakt, wat hun gedachten zijn en hoe ze verbinding voelen.
Tine en moeder kregen een ereplaats
in ‘Vergeet me’. Roos is het hoofdpersonage van mijn nieuwe roman die
volgend jaar uitkomt.'

Zorgen over bouw,
sloop en verkoop
van woningen in Vreeswijk
door Mitros
GroenLinks heeft een brief gestuurd
naar het college naar aanleiding van de
onrust rond de nieuwbouwplannen van
Mitros in Vreeswijk aan de Margrietstraat en Irenestraat. Er is veel onduidelijkheid over de plannen, de voorgenomen sloop, renovatiemogelijkheden, en
verkoop van woningen. GroenLinks wil

Judith de Laat tijdens de
boeklancering van ‘Vergeet me’, in
november 2020

'Schrijven is mijn hobby én mijn werk.
Als communicatieadviseur schrijf ik
meestal andermans verhalen, portretten, interviews, mooi en dankbaar
werk. Het schrijven van een roman
was jarenlang een onuitgesproken
wens. Mijn eigen verhaal, ontstaan in
míjn hoofd, kan ik dat vertalen naar
papier? Zou ik dat durven? Mijn eerste manuscript was een uiting van
moed: ik ben gewoon begonnen: we
zien wel waar het schip, of in dit geval
het manuscript strandt. Pas toen ik
klaar was, kwam er een nieuwe, lastige vraag bij me op: ga ik dit uitgeven?
Niets is zo moeilijk als het vinden van
een uitgever, én niets is zo fijn voor je
zelfvertrouwen als er daadwerkelijk
één vinden! Dat overkwam mij en
daardoor is het nu dan ook Roos die

van het college weten of dit in lijn is met
de raamovereenkomst met de woningbouwverenigingen en of dit niet ten koste gaat van het aantal sociale huurwoningen in Nieuwegein.
Fractievoorzitter Feenstra: 'Wij hebben
zorgen over dit proces, bijvoorbeeld over
de communicatie met de bewoners. Maar
ook maken wij ons zorgen over de toekomst: blijven er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar? Woningen waar
nu al zo’n schreeuwend tekort aan is. We
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naar hartenlust fluistert in mijn oor,
haar verhaal is bijna klaar en wordt
met blijdschap ontvangen door de uitgever en gegoten in een roman die
volgend jaar uitkomt. Blijkbaar smaakt
dat ook voor mij naar meer. De volgende hoofdpersonages kibbelen al
zachtjes in mijn hoofd: wordt het monsieur Bernard, of iemand anders die
de komende jaren mijn gedachten
bezet? Het afscheid van Roos komt
dichterbij. Het maakt me trots te beseffen dat iets wat voorheen alleen
voor mij bestond, in 2022 ook bestaat
voor alle mensen die mijn nieuwe
boek besluiten te lezen.'
De komende weken geeft Judith
boeklezingen o.a. in IJsselstein op 18,
19 en 21 september. Kijk voor meer
informatie op Facebook of op haar
website: www.delaatschrijft.nl.
‘Vergeet me’ is te koop als boek,
e-book én luisterboek in alle (web)
winkels, #Kooplokaal bij o.a. Bruna
Muntplein.

horen veel klachten en zorgen van bewoners en daarom hebben wij deze scherpe
vragen aan het college gesteld'.
GroenLinks wacht de antwoorden hierop af
en zal deze situatie zeker nauwlettend blijven volgen en waar nodig actie ondernemen. 'De kranten staan vol van zorgen over
woningnood, zeker voor mensen rond het
sociaal minimum. Dit is echt heel belangrijk
en dus moet met deze woningen in Vreeswijk zorgvuldig en goed worden omgegaan', aldus Feenstra.
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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 komt uit 1937. Het
is een gezicht naar de Handelskade vanaf
de Wilhelminabrug/Koninginnenlaan.
De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn
uit Vreeswijk. Het derde huis van links, met
het neergelaten zonnescherm, is in 1969
gesloopt voor de aansluiting van de Henri
Dunantlaan op de Handelskade.

Kringloopwinkel Nieuwe Vorm
zoekt vrijwilligers
Stichting Kringloopwinkel Nieuwe
Vorm zoekt vrijwilligers, mensen die
een paar uurtjes per week over hebben om te werken in het magazijn of
als chauffeur/bijrijder. Belangstellenden kunnen voor informatie kijken op
de website van de Kringloopwinkel.
Aanmelden als vrijwilliger kan door
het invullen van het formulier op de
website of door het sturen van een
mail naar arbeid@nieuwevormvanhoop.nl.
Directeur Celina Vorm: ‘Wij zijn op zoek
naar mensen die het leuk vinden om in
ons magazijn spullen in te nemen, uit te
zoeken en schoon te maken en te prijzen
voor de winkel. Daarnaast zoeken wij
chauffeurs en bijrijders om spullen te bezorgen of op te halen bij mensen thuis.’
De genoemde functies zijn flexibele vrijwilligersfunctie. Mensen kunnen al aan
de slag vanaf 2 uurtjes per week.
Bij de kringloopwinkel werken veel verschillende mensen. Celina: ‘Wij hebben
mensen die werkervaring komen opdoen,
jongeren die komen voor hun maatschappelijke stage, mensen met een beperking
die hier komen voor hun dagbesteding en
ook gewoon mensen die het gezellig vinden om ons te helpen. We hebben een
grote groep vaste medewerkers/vrijwilligers. Er stromen mensen door naar betaalde functies en soms stopt een vrijwilliger.'
'Daarom zijn we regelmatig op zoek naar
nieuwe mensen. De sfeer is erg leuk.
Iedere medewerker krijgt van ons
waardebonnen waarmee ze zelf ook af

Medewerkers Giel en Sanne werken
wekelijks in het magazijn
en toe iets kunnen aanschaffen uit de
winkel. Ook hebben we jaarlijks een
leuke vrijwilligersactiviteit.’
Kringloopwinkel
Kringloopwinkel Nieuwe Vorm zit aan de
Drenthehaven in Nieuwegein. De organisatie zet zich in voor het mens en milieu
in en om Nieuwegein. Dagelijks werken
tientallen vrijwilligers heel hard om de
winkel tot een plek te maken waar mensen zich thuis voelen, en waar de kringloopprijsjes ook écht kringloopprijsjes
zijn!
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Gratis webinars
over hoe je huis
energiezuiniger te maken
Weet je welke energiebesparende maatregelen je kunt toepassen in je woning?
Vele Nieuwegeinse gezinnen namen al
duurzame maatregelen of denken erover
na. Misschien heb je ook wel eens gedacht
aan dak- of vloerisolatie, zonnepanelen of
HR++ glas. Dit zijn een paar voorbeelden
van aanpassingen die je meer wooncomfort en een lagere energierekening geven
en bovendien het milieu minder belasten.
(verder lezen)
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Vooraankondiging
Afsluiting A12
Utrecht richting Den Haag
tussen knooppunt Oudenrijn
en Nieuwerbrug
vanwege groot onderhoud
Rijkswaterstaat verwacht van 27 september tot 7 oktober 2021 zeer ernstige verkeershinder op de snelweg
A12 Utrecht richting Den Haag tussen
knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk.
Vanwege groot onderhoud wordt dit
traject van de A12 tussen knooppunt
Oudenrijn en Nieuwerbrug 9 dagen rijbaanbreed afgesloten.
Het asfalt tussen Woerden en Reeuwijk
wordt over een lengte van 4,5 km vervangen door geluidsreducerend asfalt. Daarnaast vinden er tussen knooppunt
Oudenrijn en Woerden diverse onderhoudswerkzaamheden plaats. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer

Minderjarige Nieuwegeiner
opgepakt
vanwege overval in Houten
Afgelopen zondag 5 september rond
20.15 uur is een 60-jarige bewoner uit
Houten in zijn woning overvallen. Een
van de daders is een minderjarige inwoner uit Nieuwegein. De politie had
de melding groot opgeschaald en
dirigeerde alle beschikbare eenhe-

wordt zo veel mogelijk omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met
grootschalige omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten.
Extra reistijd
kan oplopen tot 60 minuten
Tussen maandag 27 september 21.00
uur en donderdag 7 oktober 2021 05.00
uur werkt Rijkswaterstaat aan de snelweg
A12 Utrecht richting Den Haag tussen
knooppunt Oudenrijn en Reeuwijk (12).
De A12 is tussen knooppunt Oudenrijn
en Nieuwerbrug (13) volledig afgesloten
voor al het verkeer. Ook zijn de verbindingswegen en op- en afritten op dit traject afgesloten. Het is wel mogelijk bij
Nieuwerbrug de A12 op te gaan. Tussen
Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn minder rijstroken beschikbaar. Verkeer moet rekening houden met grootschalige omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot
60 minuten.

den naar de woning aan de Baarssloot in Houten. Vanuit de lucht keek
de politiehelikopter mee. Ook verstuurde de meldkamer een Burgernetbericht.
Agenten die snel ter plaatse waren, zagen op het moment dat zij kwamen aanrijden dat twee verdachten er rennend
vandoor gingen. Zij konden na een korte
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Met een volledige afsluiting van meerdere dagen achter elkaar kan er relatief
meer werk verzet worden, is het werk
duurzamer en kan de veiligheid voor de
weggebruiker en wegwerker beter gegarandeerd worden dan bij kortstondige afsluitingen.
Omleidingen en alternatieven
Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de snelweg A2, snelweg A9 en
snelweg A4. Verkeer richting Rotterdam
via de A2, snelweg A27 en snelweg A15.
Lokaal verkeer wordt via gele informatieborden omgeleid.
Rijkswaterstaat raadt aan om, voor wie
dat mogelijk is, alternatieven te kiezen en
de grote hinder te vermijden. Bijvoorbeeld door thuis te werken, buiten de
spits te reizen of te kiezen voor het openbaar vervoer.

achtervolging direct worden aangehouden. Dankzij een Burgernetdeelnemer
konden agenten in een nabij gelegen
tuin de derde verdachte aanhouden.
De drie verdachten zijn 19, 16 en 15 jaar
oud en komen uit Houten, Nieuwegein
en Utrecht. Zij zitten nog vast. De politie
onderzoekt hun betrokkenheid bij de
overval.
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Bewoners
van Betere Buurt Kerkveld
presenteren één kilometer
aan kunst
Op zaterdag 11 september om 10.30
uur zal op Kerkveld de formele opening plaatsvinden van de Open Monumentendagen in Nieuwegein. Bewoners van Kerkveld en omgeving organiseren dan een feestelijke dag op het
Kerkveld en omgeving. Met als hoogtepunt de onthulling van twee bewonersinitiatieven, namelijk het langste
community-art kunstwerk van Nieuwegein én de informatieborden over
het historische Kerkveld en de monumentale begraafplaats. Wethouder Jan
Kuiper zal zaterdagochtend om 10.30
uur beide buurtinitiatieven onthullen
en de jubileumvlag ter ere van het
50-jarig bestaan van Nieuwegein voor
het eerst hijsen.
Tijdschema opening
Om 10.30 uur wordt er gestart met een
wandeling vanaf de twee beginpunten
van het community-art kunstwerk van
Mireille Nagtegaal. Wethouder Jan
Kuiper start bij de Middenhof en de historische figuren Anna van Rijn en
dr. Teljer starten bij De Zwaan. Ze ontmoeten elkaar op het Kerkveld bij de Waterpomp waar ze de onthulling zullen
doen van het kunstwerk én de historische
borden.

De waterpomp op het Kerkveld
Naast de onthulling zijn er tal van andere
activiteiten voor groot en klein. Zo kun je
meedoen met de Nedereindse wandeling
waar kunstenaars vertellen over hun motivatie en bijdrage, of een rondleiding krijgen van historische figuren
Anna van Rijn, dr. Teljer en de dorpsspreker. Kinderen kunnen meedoen met
een puzzeltocht.
1 Kilometer aan kunst
Directe aanleiding van deze feestelijke
dag zijn twee bewonersinitiatieven. Het
eerste initiatief is de onthulling van het
langste kunstwerk van Nieuwegein aan
de Nedereindseweg. In granieten stenen
hebben de huidige bewoners van de
buurt samen met kunstenaar Mireille
Nagtegaal een afbeelding gemaakt. Deze
afbeeldingen vormen het kunstwerk en
vertellen het verhaal van Anna van Rijn.
Ook de persoonlijke verhalen van de bewoners komen terug in het kunstwerk.
Het community-art kunstwerk van maar
liefst 1 km lang wijst de weg naar het
Kerkveld.
Leer de bewoners kennen van het
vroegere Jutphaas
Voor het tweede initiatief onderzochten
bewoners samen met de Historische
Kring Nieuwegein, welke verhalen er
horen bij de historie van het Kerkveld en
de monumentale begraafplaats. Deze
14

worden nu zichtbaar gemaakt met twee
grote informatieborden en QR-codes bij
verschillende graven. Zo leert u de bewoners van het vroegere Jutphaas kennen.
Betere Buurten
Kerkveld en omgeving is door de gemeente Nieuwegein aangewezen als een
Betere Buurt. Dit betekent dat de buitenruimte van de buurt vernieuwd wordt, zoveel mogelijk in overleg met bewoners,
ondernemers en andere betrokkenen.

Hoe je huis
energiezuiniger te maken

(vervolg van pagina 12)

Verduurzamen
De vrijwilligers van Energie-N starten opnieuw met webinars. Ze helpen je gratis op
weg met het verduurzamen van je huis. Ze
geven voorlichting en ze vertellen waar je
het beste kunt beginnen.
Nieuwegein werkt aan een duurzame stad,
waar ook in de toekomst gezond en mooi
gewoond kan worden. Dat kan de gemeente niet alleen, zelfs niet met de hulp
van Energie-N en andere organisaties. Zij
hebben jou als inwoner nodig. Doe je mee?
Hier vind je meer informatie over de reeks
van gratis webinars die de komende weken
zijn gepland.
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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: 'Er zijn grappen die je alleen met sommige mensen kan uithalen. Ik ben nog wel eens erg bijdehand, maar wie de
bal kaatst, moet hem ook terug kunnen verwachten. Ik heb in ieder geval geleerd om niet zonder sleutel de deur uit te
gaan. Je weet maar nooit of iemand je advies tot de letter opvolgt.'

Derde
gratis ophaalronde snoeihout
voor dit jaar in Nieuwegein
In opdracht van de gemeente Nieuwegein organiseert RMN in 2021 een aantal
ophaalrondes voor het gratis ophalen
van snoeihout. De derde ophaalronde
vindt eind september plaats. Als je
snoeihout wilt aanbieden, maak dan
eerst een afspraak. Dit kan tot en met 28
september. Bij het maken van de afspraak krijgt u de exacte ophaaldatum
door. Let op: Vol = Vol

KiKa team Nieuwegein
haalt 600 euro op
voor KiKa Nederland
Op zondag 5 september heeft het KiKa
team Nieuwegein weer haar traditionele KiKa Saté Sunday gehouden. Dit om
geld in te zamelen voor KiKa Nederland. De opbrengst voor deze dag is
600 euro.
Eric Martherus van het KiKa team Nieuwegein: ‘Zoals ieder jaar werken wij nauw
samen met restaurant The Goodfood in
Vreeswijk om geld in te zamelen voor het
goede doel. Na een lange onzekere coronatijd en op een zonnige mooie dag
was het een klein feestje in de Dorpsstraat te Vreeswijk. Natuurlijk de 1,5 meter afstand in acht genomen en veelal
buiten op het terras!’
Team Kika Nieuwegein draaide aan de
sateetjes en verzorgde een verloting! De

trekking is geweest en de prijswinnaars
zullen binnenkort bekend worden gemaakt. ‘Het was een mooie dag, de sateetjes waren uitverkocht en er heerste
een zonnige stemming. Het mag en kan
weer!’
Ook vv Vreeswijk zet zich in voor KiKa
Om 14.15 uur kwamen de voetballertjes
van vv Vreeswijk (O11-1) langs om een
foto te maken met Team KiKa Nieuwegein. Deze voetballers spelen dit jaar met
het logo van KiKa op hun clubshirt. Op de
vraag waarom KiKa op het shirt van het
team, beantwoorde de trainer van het
team Elroy van Oost (trainer/leider): ‘KiKa
is een goed doel en het is niet voor alle
kinderen vanzelfsprekend dat ze gezond
zijn!’ De trainer wil samen met de club
ook allerlei activiteiten organiseren voor
KiKa. ‘Een zeer didactisch en respectvol
gebaar van vv Vreeswijk!’ aldus Eric
Martherus van KiKa team Nieuwegein.
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Een ophaalafspraak maken
Heb je snoeihout, en wil je dit gratis laten
ophalen deze ophaalronde, maak dan hier
een ophaalafspraak of neem contact op
met de afdeling Publiekscontacten. Een afspraak maken kan uiterlijk tot en met 28
september aanstaande.
Voorwaarden
gratis aanbieden snoeihout
• Deelname alleen mogelijk na het maken
van een ophaalafspraak
• Snoeihout samenbinden in handzame
bundels welke gemakkelijk kunnen worden
opgetild
• Maximale dikte van de takken: polsdikte
(géén stronken)
• Géén dozen of zakken met snoeihout of
ander tuinafval
• Totaal maximaal 2m³ per huishouden
• Bundels snoeihout vóór 07.30 uur aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplek
van de container. Snoeihout kun je buiten
deze ophaalrondes laten ophalen tegen
betaling van € 30, of gratis inleveren bij het
recyclingstation aan de Utrechthaven 3 in
Nieuwegein.

De Digitale Nieuwegeiner
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En gedurende
de hele feestperiode
Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschillende wijken ingaan en inwoners de
vraag stellen ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein’? Bekijk de serie:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein.

Expositie over de waterlinie
in het Atrium van het Stadshuis
Vanaf 14 juni.
13 Kunstwerken zullen op 3d posters
worden geprint.
Plofparade The Groundbreakers
29 augustus.
Feest Maal 50
17 - 19 september.
Op 50 adressen zijn, bij mensen thuis,
bij ondernemingen of maatschappelijke
organisaties, feestelijke verrassingsetentjes. Dit is met inachtneming van
de huidige maatregelen. En een video
etentje kan ook.
Nationale Sportweek
17 - 26 september.
Nieuwegein is wederom host-city dit
jaar: s.tuitel@merwestein.nl.
Expositie in DE KOM:
50 portretten
ter ere van 50 jaar Nieuwegein
September.
Publicatie boek Historische Kring
21 oktober.
Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Ondernemers vertellen over 50 jaar ondernemen in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samenvoornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

Geina
Zomerprogramma voor jongeren
https://geinazomerprogramma.nl.

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezelligheid in de avond. De eerste
locaties van dit kunstwerk zijn bekend.
De komende maanden zul je dit beeld
kunnen tegenkomen bij De Partner; het
Natuurkwartier; op City; op de Middengaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.
Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50
Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typische Nieuwegeinse locaties die je zeker
zult herkennen. Op elke locatie dient u
een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De bedoeling is om alle locaties zo snel mogelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/geina-escape-route.
Sprekende Beeldenroute
De Sprekende Beeldenroute is een
route van ongeveer 9 km, die je langs
tien kunstwerken leidt. Bij ieder beeld
krijg je een audio uitleg over de historie
daarvan wanneer je er langs loopt of
fietst. De routekaart is hier te
vinden: www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/sprekendebeeldenroute.
Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in ontwikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeenschap: www.nieuwegein50jaar.nl/toenen-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling.
Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwegein: www.nieuwegein50jaar.nl/toenennu/verhalen/verhalen-inwoners.
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Overzicht
van álle evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein

Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.

Vaartocht
door Vreeswijk en Doorslag
Van Jennifer Huizing ontving de redactie
per e-mail een leuke reactie op het door
haar gewonnen bootreisje:
'Samen met vijf andere winnaars van de
PEN prijsvraag mocht ik afgelopen zondag
5 september een gratis vaartochtje maken
met de kagenaar Hoop en Vertrouwen.
Schipper Eef Valkenburg voer ons over het
Merwedekanaal en de Doorslag. Daarna
maakten we een tochtje door het oude
dorp van Vreeswijk. Eén van de bruggen
daar was zo laag dat de schipper flink
moest bukken om er onderdoor te kunnen
varen. Toen we terugkeerden bij de museumwerf stond maat Piet klaar om de
trossen vast te maken. Het was erg leuk
om Nieuwegein vanaf het water te bekijken!'
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is
in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar
kruipt of vliegt? De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge
beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of beestje dat je
ergens kunt tegenkomen. Udo heeft ook een eigen website.

Udo: 'In de hele wereld komen duizenden soorten wantsen voor
en die zijn vooral verdeeld in, grof bezien, blindwantsen en
schildwantsen. Schildwantsen hebben een schildvormig lijf, en
blindwantsen zijn niet blind al dacht men dat vroeger wel.
Schildwantsen zijn vaak minstens 1 x 1 cm, best wel groot voor
een insect. Ze hebben meestal schutkleuren en als ze stil op een
plant zitten vallen ze niet op.
De naam van een wants duidt meestal op een kenmerk, zoals de
tweetandschildwants. Wantsen hebben doorgaans geen tanden,
wel een zuigsnuit. De twee tanden van deze wants zitten op zijn
schouders, maar wat hij er mee kàn moet nog worden uitgezocht.'

Bijzondere ontmoetingen
tijdens derde editie
‘Gluren bij de Buren’
Afgelopen zondag vond in Nieuwegein
‘Gluren bij de Buren’ plaats. In heel
Nieuwegein waren maar liefst 29 tuinen gevuld met lokale artiesten die 87
optredens gaven. Uit de enthousiaste
reacties van bezoekers en deelnemers
heeft de organisatie kunnen concluderen dat de derde editie een overweldigend succes was! Onze videograaf
Jos van Vogelpoel struinde met zijn
camera door enkele tuinen en terrassen en maakte o.a. bovenstaand
videoverslag van een optreden van
Pep Talk op Fort Vreeswijk. Ook was
Jos aanwezig op de Museumwerf bij
het Bredero Kwintet en bij de Biscuits
in een tuin in Galecop.
Van Batau Noord tot Vreeswijk, van
Doorslag tot Galecop; heel Nieuwegein
stond in het teken van ‘Gluren bij de Buren.’ Van ‘Spoken Word’ tot swingende
muziek, het publiek trof van alles wat.
Programmamaker Chelsi Maas: 'Iedere
editie laat Nieuwegein weer zien wat ze
allemaal in hun mars heeft. Acts van de
bovenste plank stonden te schitteren op
het podium.'
Elke act trad gedurende de dag drie keer
30 minuten op. Doordat de deelnemende
tuinen in routes waren onderverdeeld,
was het mogelijk om van het ene optre-

den naar het andere te lopen of te fietsen. Dit heeft gezorgd niet alleen voor
een mooie en gevarieerde artistieke dag,
maar ook voor bijzondere ontmoetingen
met niemand minder dan… je eigen buren.
‘Gluren bij de Buren’ en ‘Struinen in de
Tuinen’ vonden voor het eerst tegelijk in
33 gemeenten plaats. De datum voor de
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2022-edities is alvast geprikt met op
zondag 13 februari ‘Gluren bij de Buren’
en op zondag 3 juli ‘Struinen in de
Tuinen.’
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‘Spotter’ Ali M.
opnieuw veroordeeld
voor medeplichtigheid
spyshopmoord

Agenda DE KOM

Ali M. is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van
tien jaar en acht maanden voor zijn
aandeel in de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker. Bakker
werd in 2015 bij zijn huis in Huizen
doodgeschoten. Ali M. is volgens
het gerechtshof in Leeuwarden
medeplichtig.

beroep. Het vonnis van vandaag lijkt
milder, maar levert effectief een even
lange periode in de gevangenis op.
Door nieuwe wetgeving rond voorwaardelijke invrijheidstelling komen
daders van zware misdrijven niet meer
na tweederde van hun straf vrij. In de
rekensom is ook het voorarrest van M.
meegenomen.

De 59-jarige Ronald Bakker werkte in
de Nieuwegeinse spyshop van zijn
zwager. Een criminele groep die daar
klant was vermoedde volgens het
Openbaar Ministerie dat de zaak samenwerkte met de politie. De 33-jarige
M. uit Tiel zou het slachtoffer in de
zomer van 2015 hebben bespioneerd
en inlichtingen hebben doorgegeven
aan de man die Bakker uiteindelijk
heeft vermoord. M. ontkent dat zelf nog
altijd.
Voor zijn betrokkenheid bij de moordaanslag kreeg M. vorig jaar dertien jaar
cel. Het OM eiste die straf ook in hoger

Ook Mourad B. werd als zogenoemde
‘spotter’ veroordeeld. Hij kreeg vijftien
jaar cel. Hij tekende beroep aan, maar
trok dat later weer in.
De moord op Bakker maakt deel uit
van het Marengo-proces, dat al geruime tijd bij de rechtbank in Amsterdam
loopt. Vermeend topcrimineel Ridouan
T. zou volgens het OM opdracht tot de
liquidatie hebben gegeven. Justitie vermoedt dat Gerel P. Bakker neerschoot.
Hij is onlangs opgepakt in Brazilië.
P. moet al twintig jaar cel uitzitten voor
een mislukte dubbele moordpoging.

zaterdag 11 sep
Gevaarlijke Namen
25 jaar Srebrenica
Boy Jonkergouw producties &
Vredesorganisatie PAX
TONEEL
zondag 12 sep
Het Muizenhuis:
Sam & Julia, Op Reis (3+)
2-ater Producties
JEUGD & FAMILIE
donderdag 16 sep
Een bang jongetje
dat hele enge dingen doet
Kees van Amstel
CABARET
zaterdag 18 sep
Kleine Wereld
Fabian Franciscus
CABARET
zondag 26 sep
De Grote Efteling Koekoek Show (8+)
Efteling Theaterproducties
JEUGD & FAMILIE
maandag 27 sep
dinsdag 28 sep
En nu dan?
Plien & Bianca
CABARET
woensdag 29 sep
Opgefokt
Jandino Asporaat
CABARET
woensdag 29 sep
SYZYGY
Jakop Ahlbom Company
TONEEL

Voelen, ruiken, plukken
en proeven
op Toonladder Galecop
Als je als school zo mooi in een groene
omgeving staat, is het logisch dat je de
natuur bij je lessen betrekt. Dat doet
Toonladder Galecop al jaren en sinds
afgelopen woensdag is dit in een intentieverklaring officieel vastgelegd als
vast onderdeel van het onderwijs.
De leerlingen van Toonladder Galecop
verheugen zich er al op als ze naar groep
5 gaan, want dat is het jaar waarin zij in de
moestuin gaan werken en leren, een heel
seizoen lang. Ze zaaien, onderhouden,
zien de groenten groeien en oogsten alle
groenten die ze gekweekt hebben. Zelfs
als het even duurt en ze al in groep 6 zitten

als de oogst kan plaatsvinden. Zo maken
ze alle stadia van de planten mee en leren
ze bovendien nieuwe groenten kennen en
soms ook eten. Want dat hoort er ook bij.
De oogst wordt dan in de klas klaargemaakt en met zijn allen opgegeten.
Inmiddels ligt er een mooie jaarplanning.
Drie vaste vrijwilligers van de moestuincommissie werken in overleg met de
leerkrachten de planning uit, geven de
lessen en gaan met de leerlingen aan de
slag in de moestuin en in de klas.
Door het tekenen van een intentieverklaring hebben de gemeente Nieuwegein en
de school nu vastgelegd dat ‘Lessen voor
de moestuin’, en de ondersteuning daarvan door de gemeente en Groen Doet
Goed, een vast onderdeel is van de lessen
op de Toonladder.
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vrijdag 1 okt
R&B Oldskool Hits Part Two
John Williams e.a.
MUZIEK
vrijdag 1 okt
NAMASTEETJES
Martine Sandifort
CABARET
zaterdag 2 okt
MINDREADER
Timon Krause
ENTERTAINMENT
zaterdag 2 okt
Sax, Candy & Rock ’n Roll
Candy Dulfer
MUZIEK
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Informatie
over het project Middenblok in
Hoog Zandveld
Op het grasveld naast het parkeerterrein van winkelcentrum Hoog Zandveld stond vroeger een scholencomplex. Nadat de scholen eind 2012 verhuisd zijn naar het nieuwe gebouw
‘Brede School De Lotus’, is het complex gesloopt. Daarna zijn in
2016/2017 de woningen aan Dopheide
gebouwd. Het overgebleven terrein dat
nu grasveld is, is het ontwikkelingsgebied Middenblok. Het Middenblok ligt
tussen de Lupinestraat, Ratelaar en
Dopheide, in de wijk Hoog Zandveld.
Voor wie gaat Nieuwegein bouwen?
In het geldende bestemmingsplan is vastgelegd dat op deze plek woningen komen. Het gaat om maximaal 50 woningen; seniorenwoningen en eengezinswoningen. De afgelopen jaren heeft de
gemeenteraad diverse beleidsstukken
met betrekking tot wonen vastgesteld
zoals de woonvisie 2015 en een aanvulling daarop in 2019. Nieuwegein wil
inzetten op starters, ouderen en zorg.
Daarnaast wil de gemeente met name
bijbouwen in de sociale huur, vrije sectorhuur en het duurdere koopsegment.
De aanvulling van 2019 betreft onder
meer het toevoegen van de ambitie om
voldoende middenhuurwoningen te
hebben, ten behoeve van de doorstroming, en meer aandacht voor zorg.

Door de Woondeal Utrecht, een samenwerking tussen Rijksoverheid, provincie
en regionale bestuurders, is ook het Project Middenblok in een versnelling gekomen. Momenteel wordt er hard gewerkt
aan het ontwerp-uitwerkingsplan dat eind
dit jaar opgeleverd.
Afgelopen 24 juni is er een onlinebijeenkomst voor omwonenden gehouden,
waarbij de gemeente de stand van zaken
toelichtte. De presentatie van de stedenbouwkundige werd met veel bijval ontvangen (mooi, luchtig ontwerp) en een
verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp wat meer dichtbebouwd is. Aanwezigen konden ook hun
vragen stellen.
Wat duidelijk naar voren is gekomen dat
veel inwoners van de wijken Hoog-zandveld, Zandveld en Lekboulevard HZL
graag in hun wijken willen blijven wonen.
Als aandachtspunt werd genoemd dat de
gemeente zorg moet dragen voor een
juiste verhouding tussen de appartementen en eengezinswoningen. Een aandachtspunt voor de ontwikkelaar is het op
een goede manier in de markt zetten van
de appartementen voor senioren: rolstoelvriendelijk, nultreden, zorg op afroep
vanuit het Buurtplein Zuid en levensloopbestendig.
Het was een goede en plezierige bijeenkomst, waarvan er ongetwijfeld meer zullen volgen. Het blijkt dat de bewoners
veel behoefte hebben aan regelmatige in21

formatieverstrekking door de gemeente.
Kijk op de website www.nieuwegein.nl/
middenblok voor verdere informatie over
het Middenblok en de ontwerptekeningen.
De rol van het Wijkplatform HZL
Omdat er nog een aantal vragen waren
heeft het Wijkplatform een overleg gehad met de gemeentelijke projectleider.
Dit was een verhelderend gesprek.
Duidelijk werd dat van beide zijden veel
belang werd gehecht aan een voorspoedig verlopend bouwproject zodat in 2023
de woningen kunnen worden opgeleverd.
Het Wijkplatform wil op haar beurt de bewoners beschikbare informatie verstrekken, ondermeer door het wijknieuws,
website en facebookpagina. Maar het
Wijkplatform wil ook een luisterend oor
zijn voor die bewoners. Het wijkplatform
zal, indien noodzakelijk, bemiddelen bij
het eventueel vastlopen van de informatieverstrekking van de gemeente.
Een vraag voor het Wijkplatform blijft wel
hoe de bewoners worden geïnformeerd
over het ontwerp uitwerkingsplan dat het
college van B&W eind dit jaar vaststelt.
‘We houden de vinger aan de pols’ aldus
het wijkplatform HZL.
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Sportief Dagboek
Afgelopen weekend werd voor het
eerst sinds Corona weer voor het
‘echie’ gevoetbald op de Utrechtse
amateurvelden. Sommige teams begonnen met de competitie, anderen
spelen hun eerste wedstrijd in de beker.

de ploeg van Gerrit Plomp moest met
een 4-0-nederlaag genoegen nemen.’

Door de Coronacrisis was het vorig jaar
een beetje behelpen. Senioren speelden
niet en de jeugd speelde tegen teams
van dezelfde vereniging. Ook nu zijn er
nog beperkingen door de pandemie,
maar die vallen in het niet vergeleken
met vorig jaar. Onze verslaggever Hans
van Echtelt trok er op uit en had na anderhalf jaar weer eens een wedstrijd van
SV Geinoord gezien.

‘Al binnen tien minuten lag de bal twee
keer achter doelman Rick van Stijn, eerst
een schitterende vrije trap van Joey Kooij
en daarna een snelle counter via Mark
Radstaake. Daarmee was de wedstrijd in
feite gespeeld, want Geinoord slaagde er
in anderhalf uur niet in om de vijandelijke
doelman Rick Moors enigszins in de problemen te brengen. Het verschil met de
eersteklasser bleek te groot, Woudenberg domineerde fysiek en tactisch over
alle linies. Dat werd na rust nog verder in
de score tot uitdrukking gebracht via Tom
de Greef en invaller Jarie van Egdom
waardoor de niet geflatteerde 4-0 op het
vernieuwde scorebord prijkte.’

Van Echtelt: ‘Op een zonovergoten sportpark ‘De Grift’ fungeerde de plaatselijke
dorpsclub Woudenberg als eerste opponent in het toernooi om de districtsbeker.
Het werd geen succesvolle opening want

‘Woudenberg vierde overigens dit weekeinde haar 60-jarig bestaan, de club heeft
bekende voetballers als Erik Willaarts en
Ricky van Wolfswinkel voortgebracht.
Laatstgenoemde speelt tegenwoordig bij
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FC Twente, maar hij maakte furore bij FC
Utrecht in de Europa Cupwedstrijd tegen
Celtic waarin hij drie keer scoorde.’
‘Komende zaterdag staat Ricky in de
Grolsch Veste tegenover zijn vroegere
teamgenoten als Twente-FC Utrecht
wordt gespeeld. Hij vertelde in de bestuurskamer dat er momenteel nog
enkele Coronagevallen bij FC Twente in
de selectie zijn en dat trainer Ron Jans
mogelijk zaterdag niet zijn sterkste opstelling in het veld kan brengen.’
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Moen Garantiemakelaar
Dennis Wentink
vertelt meer over het
verbouwen van je woning
Eigenaren Rob Moen en Dennis
Wentink van makelaarskantoor
Moen Garantiemakelaars verzorgen
regelmatig een column voor De Digitale Stad Nieuwegein en daarmee
ook voor De Digitale Nieuwegeiner.
Zij vertellen u alles over de huizenmarkt in Nieuwegein en/of wonen in
Nieuwegein, en wat zij dagelijks
meemaken en zien. Hun kantoor is
gevestigd aan de Boogstede 1 nabij
Cityplaza. Vandaag over het verbouwen van je woning.
Dennis Wentink en Rob Moen
Kiest u voor zwart of wit. De fiets of de
auto? Zoet of zuur? Heeft u voorkeur
voor een wintersport of een zonvakantie? Verbouwen of verhuizen? Het maken van een keuze is soms heel makkelijk en snel duidelijk, maar soms kan
het ook een zware afweging zijn.
Wikken en wegen, voordelen en nadelen tegen elkaar wegstrepen... u kan
uw hoofd erop breken. In deze column
neem ik u mee met de keuze ‘verbouwen’.
U gaat uw woning verbouwen
Eigenlijk bent u ontzettend blij met uw
huis en uw woonomgeving. U hebt
leuke buren, u kent de weg in uw
buurtsupermarkt, uw kinderen gaan in
de buurt naar school en uw sportmaatje wilt u ook niet missen. Met de keuze
van het verbouwen van uw woning,
houdt u al deze voordelen!
Let wel op dat een verbouwing niet altijd mogelijk is. Zo heeft u soms te maken met regelgeving en moet u in sommige gevallen een vergunning aanvragen. Via de website www.omgevingsloket.nl kunt u checken of u daadwerkelijk een vergunning moet aanvragen. En via deze site kunt u dan ook
de eventueel benodigde vergunning
aanvragen. Ook de website van de
gemeente Nieuwegein helpt u al op
weg: In en om het huis | Gemeente
Nieuwegein. Zoek dus vooraf goed uit
wat mag en wat niet.
Het financieren van de verbouwing
Het verbouwen van uw woning kan
qua bedrag best oplopen. Heeft u dat
bedrag niet op uw spaarrekening, dan
is het mogelijk een verbouwing te financieren met een hypotheek. Om te
bepalen hoeveel u kunt meefinancie-

Dennis Wentink en Rob Moen

ren, wordt de waarde van de woning
na de verbouwing als uitgangspunt
genomen. Deze waarde wordt door
een onafhankelijke makelaar/taxateur
vastgesteld, aan de hand van een taxatierapport. Dit doet de taxateur met
een door u opgestelde en ingevulde
verbouwingsspecificatie. Hierin geeft u
een opgave van de geplande verbeteringen aan uw woning en de bijbehorende kosten.
Wat kunt u financieren?
Het kan zijn dat de verbouwing die u
wilt laten uitvoeren niet de waarde oplevert die u als bedrag investeert in de
verbouwing. U moet er dan rekening
mee houden dat de verbouwing mogelijk niet volledig met een hypotheek
gefinancierd kan worden.
Gaat u een verbouwing doen die zorgt
voor meer ruimte (zoals een uitbouw of
dakkapel), dan zorgt dit meestal voor
een goede waardestijging. Vaak betekent dit dat u de kosten mee kunt financieren in een hypotheek. Maar een
verbouwing van keuken of badkamer
zorgt vaak maar voor een gedeeltelijke
waardestijging. En dit kan betekenen
dat u eventueel een stukje moet aanvullen met spaargeld.
Uw situatie
Hierboven heb ik u een algemeen
beeld geschetst van het financieren
van een verbouwing. Het is echt raadzaam om u hierover vooraf goed te laten adviseren door een financieel adviseur. Samen met deze financiële expert brengt u uw persoonlijke situatie in
kaart en kunt u kiezen voor de optie
die het beste bij u past.
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Tip: Duurzaam en energiezuinig verbouwen
Met het maken van uw verbouwplannen kunt u misschien ook kijken naar
de mogelijkheden om uw huis duurzamer en energiezuiniger te maken. U
kunt dan bijvoorbeeld denken aan zonnepanelen, een warmtepomp, HR++glas of isolatie. Uw woning wordt hier
vaak meer waard van én uw energierekening daalt. En last but not least
geven sommige banken hiervoor zelfs
een rentekorting.
Tip: Toekomstbestendig verbouwen
Als u al een jaartje ouder wordt, kijk
dan ook eens of u uw woning meteen
klaar kunt maken voor de toekomst. Dit
zorgt ervoor dat u zolang mogelijk kunt
blijven wonen in uw eigen huis. Wij
worden immers steeds ouder en de
overheid geeft steeds minder geld uit
aan voorzieningen. Heerlijk en comfortabel wonen wordt dus meer en meer
onze eigen verantwoordelijkheid. De
aanpassingen hoeven nog niet meteen
heel groot te zijn, maar misschien kunt
u bij de verbouwing van het toilet, keuken en badkamer er al wel een beetje
rekening mee houden.
Ik hoop u een beetje op weg te hebben
geholpen en dat u wat met onze tips
kan. Bij een verbouwing komt best wat
kijken en hier moet u goed over nadenken. Wij kunnen u hierbij helpen, met
bijvoorbeeld een taxatierapport en/of
een advies over de investering en de
mogelijke waardestijging van uw woning. Wilt u hier meer informatie over,
bel mij dan gerust dan kijken wij even
met u mee.
Hartelijke groet,
Dennis Wentink
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Nieuwegein krijgt

glasvezel
We gaan beginnen met de aanleg. Daarvoor moeten we graven.
Kom alles te weten over de graafwerkzaamheden
op kpnnetwerk.nl/aanleggen.

kpnnetwerk.nl
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NIEUWEGEINERS WAAROM?
Kunst leidt tot kunst. Tóch?
Maar dan toch niet zo, hè?!!
Afgelopen maandag ontving de redactie
onderstaande e-mail van mevrouw
Schouten-Verhaar:
'Goedenavond redactie,
Deze foto's heb ik vanmiddag gemaakt.
Dit is toch niet normaal. Heb dit gemeld
bij de gemeente Openbare Ruimte, de
gemeente reageert voor de geplande
datum 13-9-2021? Had verwacht dat men
dit á la minute zouden verwijderen!
Op zich was het idee leuk van de
gemeente, maar helaas zie je nu weer
overal geklieder richting brug Antonius
Weverbrug enz.
De wijk Doorslag gaat hard achteruit!
Boze bewoonster '
De redactie kan niet anders dan het
helemaal eens zijn met mevrouw
Schouten. Wat een aanfluiting!
Maar ook: wat bezielt Nieuwegeiners om
het werk van mede-Nieuwegeiners op
zo'n schandalige wijze te vernielen?

binnen aan de koffie en hoorde buiten
een hoop geschreeuw en gehuil. 'Toen ik
naar buiten ging, zag ik een hele massa
mensen staan. Een man ging er vandoor
en vluchtte een straat in. Ik sta er nog
helemaal van te shaken, het is zo eng
allemaal.'

Nieuwegeiner vast
na doodsteken vrouw
in Den Bosch
In Den Bosch is woensdag een 34-jarige vrouw uit Utrecht doodgestoken.
Het slachtoffer liep volgens getuigen
rond 09.50 uur met een kinderwagen
over straat toen ze werd aangevallen
door een man. Hij zou de vrouw tientallen keren hebben gestoken, waarna
ze ter plaatse overleed. De politie ver-

moedt dat er sprake is geweest van
een conflict in de relationele sfeer. Het
kind is voor zover bekend ongedeerd
gebleven.
De 31-jarige verdachte uit Nieuwegein is
even later aangehouden. Hij werd door
omstanders tegen de grond gewerkt. Zij
hielden hem vast tot de politie er was. 'Ik
zag drie mannen er als een gek achteraangaan', vertelt ooggetuige Maria
bij Omroep Brabant (zie video). Ze zat
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Verschillende mensen hebben het steekincident aan het Ploossche Hof in Den
Bosch gezien. 'Zij krijgen slachtofferhulp,
want het is heel heftig wat er hier gebeurd is', vertelt een politiewoordvoerster.
Een getuige zegt gezien te hebben dat
de verdachte de vrouw al een tijdje achtervolgde. De omgeving werd afgezet en
de brandweer plaatste schermen. De
politie doet sporenonderzoek en spreekt
met zo veel mogelijk getuigen. De auto
van de verdachte is in beslag genomen.
De politie heeft op die plek ook sporenonderzoek gedaan.
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Liesboshaven in Nieuwegein
wil een belangrijke rol
gaan spelen in (groen) vervoer
over water in de regio
Vrachtwagens komen een groot deel
van de Utrechtse binnenstad niet meer
in of zorgen voor schade aan de
grachten. Op de Liesboshaven proberen ondernemers dit probleem op te
lossen door het creëren van een regionale hub voor vervoer over water.
De initiatiefnemers van Cityport of
Utrecht hebben er nu twee weken varen opzitten voor een specifiek proces
om hem proces te kunnen optimaliseren.
De initiatiefnemers willen terug naar de
oude manier waarop stadslogistiek ooit
was georganiseerd, namelijk over water.
'Van alles dat zwaar woog, ging níets
over land', benadrukt initiatiefnemer
Frank Ardesch. De Utrechtse werfkelders
dienden vroeger als een twee kilometer
lange stadshaven, met volgeladen schepen en hijskranen. Sinds 1996 is de bieren afvalboot van de gemeente Utrecht
actief in de binnenstad. 'Het huidige initiatief is aanvullend hierop, de markt is er
nu ook klaar voor', zegt Ardesch.
Hij hoopt dat langs de wateren in Utrecht
en Nieuwegein straks een aantal microhubs ontstaan: plekken waar schepen bijvoorbeeld bouwmateriaal of horecaspullen kunnen op- en afladen. Op de Liesboshaven zijn alle benodigde duurzame
voertuigen beschikbaar en extra materieel indien nodig snel verkrijgbaar. Maar
Cityport of Utrecht kan niet alles alleen,
weet Ardesch. Het is daarom belangrijk
om samen te werken met partners zoals
de gemeente Nieuwegein en de haven in
Lage Weide. Het doel is om uiteindelijk
vrijwel continu te varen in een systeem
van meerdere hubs in de regio.
Lawaai, schade, opstoppingen
Normaal gesproken worden de steden
bevoorraad met behulp van vrachtwa-

gens. Alleen zorgen deze voor opstoppingen, vervuilende uitlaatgassen, lawaai en
schade aan de historische Utrechtse binnenstad die niet is gebouwd op vrachtwagens. Cityport of Utrecht wil een extra optie aan het logistieke systeem toevoegen:
waarbij lokale hubs met behulp van vooral elektrische boten goederen aan de
stad Utrecht en Nieuwegein wil leveren
en weer ophalen. Goederen komen op de
Liesboshaven samen, worden daar gebundeld en vervolgens over het water getransporteerd.
Het gaat nadrukkelijk om een aanvulling
aan het vervoer over land: 'Het moet
gaan om een combinatie van, want met
alleen watertransport kom je er niet', zegt
Ardesch. Hij benadrukt dat het de bedoeling is dat de vrachtwagens en schepen
die in Nieuwegein schepen komen vullen
en legen in de toekomst ook op waterstof
of elektriciteit dienen te rijden dan wel varen om zo de gehele logistieke keten te
verduurzamen.
Enorme bouwopgave
De initiatiefnemers gaan in het begin
vooral aan de slag met bouwbedrijven.
Dat is praktisch, want op de heenweg
kunnen schepen bouwmaterialen meenemen en op de terugweg afval. 'Deze
stromen zijn voor ons het meest logisch
en interessant', zegt Ardesch. 'Het past
het best bij de grote bouwuitdagingen
waar de regio Utrecht voor staat', zegt hij.
En daar komt nog bij dat zwaardere
vrachtwagens tegenwoordig op veel
plekken in Utrecht niet meer mogen
komen.
Toch zijn andere (afval)stromen in de
toekomst ook interessant, denk aan de
horeca, retail en pakketjes. En bijvoorbeeld Hoog Catharijne is tegenwoordig
goed bereikbaar vanaf het water; dit
schept mogelijkheden.
Samenwerking
Cityport of Utrecht is een coalitie van van
publieke en private samenwerkingspartners die een duurzame logistiek voor de
regio Utrecht wil neerzetten. 'Onze part26

ner en mede-oprichter Van Hees heeft al
vijf generaties aan ervaring in de waterbouw, dus wij doen in die zin niets
nieuws.' Alleen de elektrische trekboot
voorop was vroeger een diesel en we
verzamelen nu op een hub.
Deze hub werkt alleen in samenwerking
met partners in de regio, want Nieuwegein is een onderdeel in een hele schakel. 'We hebben het afgelopen jaar keihard samengewerkt met onze partners bij
de gemeente Utrecht en Nieuwegein,
Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht.
Alleen komen we er niet!', stelt Ardesch.
Verschillende private en publieke partijen
moeten met elkaar samenwerken om efficiënt transport over water mogelijk te maken. Van vergunningen tot aan de bereikbaarheid van sluizen binnen en buiten de
provincie.
Rudy Negenborn, hoogleraar maritieme
en transporttechnologie aan de Technische Universiteit Delft: 'Door dit soort initiatieven leren we hoe we beter gebruik
kunnen maken van de beschikbare transportcapaciteit over water; hoe infrastructuur aangepast moet worden om het duurzaam (elektrisch) varen in de toekomst
mogelijk te maken en ook hoe we transportvraag als geheel het beste over de
verschillende (weg, water, spoor) verbindingen kunnen verdelen.'
Anders denken
Volgens de initiatiefnemers moeten we
anders leren denken. 'We zijn gewend
aan een vrachtwagen die voor de deur
parkeert. Nu leren we chauffeurs hoe die
(afval)containers op een boot neerzet',
zegt Ardesch. Hij wijst naar vier containers als die in de haven op een boot worden gezet. 'Normaal gesproken zijn dat
negen vrachtwagenritjes', zegt hij. Hij
hoopt dat bouwbedrijven in de toekomst
gaan samenwerken door gezamenlijke
plekken te creëren waar continu bouwafval kan worden opgehaald. 'Dan heb je
het dus over meerdere microhubs die
ontstaan en weer verdwijnen', zegt hij.
(verder lezen)
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Avond van de Raad
op donderdag 16 september
Op donderdag 16 september is er weer
een digitale Avond van de Raad. Alle
inwoners uit Nieuwegein zijn daarbij
online van harte welkom om 20:00 uur.
De volgende onderwerpen staan onder
andere op de agenda.
RAADZAAL
Dialoog college met de raad
• Transitievisie warmte
Het college wil graag met de gemeenteraad in dialoog over de concept Transitievisie Warmte Nieuwegein. Iedere ge-

meente stelt een Transitievisie Warmte
op waarin staat hoe er invulling gegeven
wordt aan de opgave uit het Klimaatakkoord. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de woningen en gebouwen in
Nederland in 2050 goed geïsoleerd zijn
en verwarmd worden met duurzame
warmte (hetgeen betekent geen aardgas
of andere fossiele brandstoffen meer gebruiken in onze gebouwen).

gesprek over het aangescherpte Concept
Afwegingskader Aardwarmte en wil de
raad informeren over hoe de inbreng van
de gehouden Aardwarmtelabs is verwerkt.
Bovenstaande vergadering is te bekijken
via: www.nieuwegeinseraad.live/stream1

ZAAL 008
Dialoog college met de raad
• Afwegingskader Locatie Aardwarmte
Het college gaat met de gemeenteraad in

Dialoog raad met de stad en college
• Post Corona tijdperk
en corona-update
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoeksrapport naar de MOR meldingen, bezwaar en beroep aangeboden
aan de gemeenteraad. Tijdens het dialoog wil de gemeenteraad met college en
rekenkamercommissie ingaan op de volgende zes aanbevelingen die toegelicht
zijn in de aanbiedingsbrief en het onderzoeksrapport Meldingen Openbare Ruimte (MOR) en Bezwaar en Beroep.
Dialoog college met de raad
• Participatienota
De gemeente werkt aan een nieuw participatiebeleid, als een manier waarop
met en in de stad gezamenlijk maatschappelijke opgaven opgepakt worden.
Het college wil graag de concept-participatienota met de gemeenteraad bespreken om te toetsen of door de stad en
raad ingebrachte elementen voldoende
zijn verwerkt. Ook wil het college graag
verdiepend in gesprek over burgerraden
en burgerfora.
Bovenstaande vergadering is te bekijken
via: www.nieuwegeinseraad.live/stream2
Meepraten bij de dialoog raad met de
stad Post Corona tijdperk en corona-update?
Meld je tot uiterlijk 24 uur van tevoren
aan via email: griffie@nieuwegein.nl of
door te bellen naar 14030 en te vragen
naar de griffie.

Sieraden gevonden
tijdens magneetvissen
aan de Nedereindseweg
Woensdagmorgen 8 september heeft
de politie laten weten dat aan de Nedereindseweg in Jutphaas sieraden
zijn aangetroffen. De sieraden werden
aangetroffen tijdens het magneetvissen. Op één van de sieraden, een armband, staan de namen Fatma,

Muchahit en Ceylin. In een zilveren ring
staat gegraveerd: Els 17-01-94.
Agenten zijn een onderzoek gestart en
zoeken de eigenaren van de sieraden.
Mocht je de sieraden herkennen dan
vraagt de politie in Nieuwegein om te bellen
met het telefoonnummer 09008844.
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Tot slot
Je kunt de volledige agenda vinden via
https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op
de hoogte van het laatste nieuws van
onze gemeenteraad via de Facebookpagina (@ NieuwegeinseRaad), Twitter
(@raadngein) en website
www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de griffie via
telefoonnummer 14030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.
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Column Heleen van den Hoven

‘Bomen over de zee’
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieuwegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troonladder' en 'Losse tanden', enkele
kinderboeken die spelen in de wijk
Zuilenstein. Deze boeken zijn via
onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein (en daarmee ook voor
De Digitale Nieuwegeiner) tekent ze
wekelijks haar spinsels op met
haar schrijverspen.

Heleen: ‘Een week lang was ik in
Zeeland. Ik liep en fietste door
onvermoed mooie oude straatjes en
liet me verrassen door historische
binnensteden. Over de
Westerschelde zag ik grote schepen
varen en ik vroeg me af waar ze heen
zouden gaan of waar ze vandaan
kwamen. De zon ging onder achter de
horizon en ik dacht even aan
helemaal niets. We fietsten tegen de
wind over de dijk van Westkapelle
naar Domburg en ik voelde me heel
stoer. Ook maakten we enkele
vaartochten, over de Oosterschelde,
het Veerse Meer en de grachten van
Middelburg. Er was zee, wind,
gezelschap en ’s avonds waren er
sterren. Zelfs de Melkweg was te
zien.'
'Eenmaal thuis probeer ik een verhaal
op te zetten. Ik verwacht dat het over
de zee zal gaan, de kust. Maar nee

Liesboshaven in Nieuwegein
wil een belangrijke rol
gaan spelen in (groen) vervoer
over water in de regio

(vervolg van pagina 26)

Waarom Nieuwegein
De Liesboshaven is de enige haven binnen de sluizen van de stad Utrecht, en
dus de enige haven op hetzelfde waterniveau als de binnenstad van Utrecht.

hoor. De lastige hoofdpersoon wil
halverwege van een zeventienjarige
in een volwassen kerel veranderen,
en die kerel heeft zo zijn eigen
ideeën. Hij wil geen zee, maar
bomen. Oké, in mijn hoofd beginnen
er diverse verhalen door elkaar te
lopen. Ik weet niet waar de eigen wil
van fictieve personen vandaan komt.' '
'Komt het door de bomen van
Rijnhuizen die ik gemist heb? Bomen
hebben hun eigen verhalen. Hun
wortels staan in het verleden. Hun
aanwezigheid geeft ons zuurstof en
schaduw. Ze zijn zo vaak het decor
van gebeurtenissen. Ze tekenen het
voorbijgaan van de seizoenen. En ze
communiceren zelfs met elkaar, niet
met bladergeritsel dat als fluisteren
klinkt, maar door een ingewikkeld
stelsel van wortels en schimmels in
de grond. Ik moet bekennen, ik ben

Dat maakt een snellere levering van
goederen mogelijk. De locatie is goed
bereikbaar vanaf de snelweg en over het
water via het Amsterdam-Rijnkanaal en
het Merwedekanaal.
Vanaf de haven ben je snel in het centrum van Utrecht of Nieuwegein. En de
vraag naar (bouw)goederen neemt toe,
want Utrecht en Nieuwegein groeien bei28

altijd al een dendrofiel geweest, een
bomenliefhebber. En ik heb onlangs
voor mijn nieuwe thriller een gesprek
gehad met een boswachter. Dus
schrijf ik maar wat mijn ziel me
ingeeft, ook al is dat bij monde van
een eigenzinnig hoofdpersoon.'
'De zee begint steeds meer te wijken,
wanneer mijn agenda vol raakt met
afspraken. Het najaar komt eraan,
muziekrepetities beginnen, en na een
lang stil jaar begint ook mijn
lespraktijk vorm te krijgen. Sinds deze
maand ben ik officieel schrijfdocent bij
de Online Schrijfschool van Marelle
Boersma. Daarmee heb ik ineens een
nieuwe uitlaatklep voor mijn
schrijfenthousiasme en kan ik weer af
en toe de juf in mezelf naar buiten
laten. Bovendien groeit met elke stap
in mijn schrijverscarrière mijn netwerk
van collega’s en liefhebbers.'

de hard. De komende jaren staan veel
grote bouwprojecten in de regio op de
planning. Wel blijft het afwachten in hoeverre meer ondernemers willen overschakelen op vervoer over water.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen
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Inwoners
tot en met bouwjaar 1955
het hoogst gevaccineerd in
Nieuwegein
Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft gisteren de
COVID-19 vaccinatiecijfers per gemeente bekend gemaakt. Het is voor
het eerst dat de cijfers op gemeente
niveau worden bekend gemaakt.
In Nieuwegein zijn van alle volwassenen
60% tot 74% volledig gevaccineerd. Inwoners uit Nieuwegein t/m 1955 zijn het
hoogst gevaccineerd. Maar liefst 90% tot
94% hebben zich volledig laten vaccineren in Nieuwegein.
Bij inwoners uit 1956 tot 1975 ligt de
volledige vaccinatiegraad iets lager: 75%
tot 84%.

Van 1976 tot 1995: 60% tot 74%.
Het laagst is de vaccinatie bij inwoners
geboren tussen 1996 en 2003, hier ligt
het percentage op 40% tot 59%.
In de open data is voor het eerst de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad per
gemeente beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: 12-17 jaar, 12 jaar en ouder en
18 jaar en ouder. De vaccinatieopkomst
en -graad per gemeente wordt berekend
op basis van anonieme gegevens van
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst
(GGD), gecombineerd met gegevens
over gezette prikken uit het centrale vaccinatieregister voor andere uitvoerders
van het vaccinatieprogramma.
‘Tot nu toe werd de vaccinatieopkomst en
-graad in categorieën en kleurcodes
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weergegeven in de wekelijkse vaccinatierapportage van het RIVM. De nu beschikbare percentages geven een beter
inzicht in de vaccinatiecijfers op gemeentelijk niveau. De cijfers laten zien dat er
gemeenten zijn zoals in de Biblebelt en
enkele grote steden, waar de vaccinatieopkomst lager is dan gemiddeld. En
gemeentes waar de opkomst op dit moment hoog is zoals de Waddeneilanden,
Raalte en Bunnik’ aldus de GGD.
De cijfers worden vanaf nu wekelijks als
open data via de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu gepubliceerd. De vaccinatiecijfers
op gemeentelijk niveau zijn binnenkort
ook beschikbaar op het coronadashboard.
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De Spuisluis in Vreeswijk
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