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Peuken Pakken op Clean Up Day Kinderambassadeurs tegen pesten

DEZE WEEK

'EINE BRISE' IN BLOKHOEVE

LEKBOULEVARD

TE BELEVEN

• Happy Health Festival, 26 sep • Burendag, 26 sep • Herstart
Vogelwacht, 29 sep • 'Pesten is niet cool', 29 sep • Magic Cir-
cus, 1 t/m 6 okt • Een broodje verhaal, 1 okt • High tea van jong
voor oud, 1 okt • Casting Geina, de buurtsoap, 2 okt • Huppel-
depub Vreeswijk, 3 okt • Ideeënbrouwerij, 4 okt • Eet je mee met
muziek, 5 okt • Feestelijke buurtlunch, 7 okt • Viva la Frida, 21
okt • Samen voor Nieuwegein, 25 okt • Workshop Beursvloer-
match, 2 nov • Uitvaren boogbrug, 7 nov • Sinterklaasactie
Speelgoedbank, 19 en 20 nov • Beursvloer, 25 nov • ‘Samen-
Loop voor Hoop, 21 en 22 mei 2022 • Night of the Proms, 28 mei
2022 •

Een fiets-concert-ode aan het 50-jarige Nieuwegein

• Week van de Ontmoeting • Anna van Rijn-penning voor Ben
Zwezerijnen • Sportweek van start • Veel schade aan trams •
Eerherstel voor Ben Zwezerijnen • Dansen in Stijl • Cheque van
Golfclub Amelisweerd voor Team KiKa Nieuwegein • Leger des
Heils zoekt collectantnen • Openbaar vervoer blijft op peil •
Boombunkersysteem • Viva la Frida • Krullevaar: positieve ge-
zondheid • Verbetering mobiliteit en bereikbaarheid • Video
Brand aan Raalterveste • Prullie en Marieke in actie • Meer wilde
bloemen • Feest Maal 50 groot succes • Vandaag Loket Burgerza-
ken gesloten • Nieuwegeins moordcommando veroordeeld • Au-
tobrand Meerwal • Politie op scherp • Video Vreeswijks Museum
naar Museum Warsenhoeck • Houdt de lijn vrij! • Commando's
trainen scholieren • Herstart Vogelwacht • Pas op Oplichters zijn
weer actief • Rijnhuizen, geen plek voor buurthuis of school •
Casting 'Geina, de buurtsoap' •

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD
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https://www.pen.nl/artikel/happy-health-festival-tijdens-de-nationale-sportweek
https://www.pen.nl/artikel/herstart-vogelwacht-afdeling-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/herstart-vogelwacht-afdeling-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/kinderambassadeurs-nieuwegein-werken-hard-om-het-pesten-is-niet-cool-onder-de-aandacht-te-brengen
https://www.pen.nl/artikel/eindelijk-weer-magic-circus-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/eindelijk-weer-magic-circus-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/de-week-van-de-ontmoeting-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/de-week-van-de-ontmoeting-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/de-week-van-de-ontmoeting-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/buurtplein-zuid-start-geincafe
https://www.pen.nl/artikel/de-week-van-de-ontmoeting-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/de-week-van-de-ontmoeting-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/de-week-van-de-ontmoeting-in-nieuwegein
https://https://www.pen.nl/artikel/lezing-viva-la-frida-bij-kunstgein-podium/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://https://www.pen.nl/artikel/lezing-viva-la-frida-bij-kunstgein-podium/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bijeenkomst-voor-ondernemers-voor-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/workshop-voor-verenigingen-en-stichtingen-samen-voor-een-goede-beursvloermatch-2
https://www.pen.nl/artikel/workshop-voor-verenigingen-en-stichtingen-samen-voor-een-goede-beursvloermatch-2
https://www.pen.nl/artikel/verwijdering-1e-deel-boogbrug-bij-nieuwegein
http://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl
http://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022


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.’

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 Martinbaan in de wijk
Plettenburg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Eindelijk weer
onveranderd Dansen in Stijl
bij Dansschool De Rijk

We hebben het allemaal moeten
meemaken; het leven stond 1,5 jaar
gewoon stil. Tijd om samen erop uit
te gaan was er voldoende, maar
niets mogelijk om te doen. We hiel-
den veel tijd over. Terwijl het daar-
vóór al moeilijk was om alles te
combineren: werk, kinderen, vrien-
den en kennissen, het nam allemaal
zoveel tijd in beslag.

Met
het einde van de pandemie in zicht
is ineens deze hectiek weer terug
Door (opnieuw) te leren stijldansen kun
je allebei even ontsnappen aan deze
‘nieuwe’ drukte van de dag. Samen
één keer in de week een gezellig
avondje weg! Wat wil je nog meer?

’t Veerhuis in Nieuwegein, de locatie
waar Dansschool De Rijk vijf avonden
per week danslessen verzorgt, biedt

een mooie zaal met een goede dans-
vloer, gratis parkeren en is ook goed te
bereiken met het openbaar vervoer.
Voor, tijdens en na de lessen is er ruim
voldoende gelegenheid om aan de ge-
zellige bar een drankje te gebruiken of
iets te eten in het restaurant.

Wil je eens kennis komen maken
met stijldansen
of de draad weer oppakken?
Kijk of je het leuk vindt en ervaar de
eigentijdse manier van lesgeven die
voor iedereen toegankelijk is! Er wordt
weer gestart met een nieuwe begin-
nerscursus op woensdag 6 oktober!
Geef je nu op voor één van de gratis
proefles stijldansen voor beginners op
woensdag 29 september (om 19.15
uur).
Bezoek voor meer informatie over de
proeflessen of de nieuwe cursussen de
website van de dansschool.
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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.

PERSONEEL GEZOCHT

https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-week-maakt-kookgek-heerlijk-bamigerecht
https://www.pen.nl/artikel/de-martinbaan
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.dansschoolderijk.nl
https://www.cityplaza.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:gawein@cupstack.nl
https://cupstack.nl/
https://www.pen.nl/adverteren
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Nationale Sportweek NOC-NSF
van start met één minuut
touwtjespringen

Vrijdagmorgen 17 september gaf wet-
houder John van Engelen de aftrap
voor de NOC-NSF Nationale Sport-
week. Nieuwegein is voor de derde
keer op rij door de NOC-NSF gekozen
als ‘Host City’ voor deze Nationale
Sportweek. Dit is overigens de laatste
keer dat die eer voor Nieuwegein was
weggelegd. Het doel van de landelijke
sportweek is om het sporten bij de in-
woners onder de aandacht te brengen.
Onze videograaf Bart van Rooijen trok
naar de Voltreffer om bij de opening te
zijn.

De Nationale Sportweek duurt van vrijdag
17 t/m zondag 26 september. Dan zijn er
in de stad allerlei sportieve activiteiten bij
sportclubs, -verenigingen en in het Sport-
en Evenementencomplex Merwestein. Dit
alles binnen het thema ‘sport doet iets
met je.’

Rond 09.15 uur die vrijdagmorgen gaf de
wethouder, met onder andere Sport in
zijn portefeuille, het startsein voor het
programma in sportschool aan Rond het
Fort in Jutphaas. Dit werd gedaan mid-
dels touwtjespringen door diverse leerlin-

gen van basisscholen. Dit was niet alleen
in de Voltreffer, maar ook andere leerlin-
gen konden op school meedoen via een
livestream vanuit het sportcentrum.

Anna van Rijnpenning
Dat er touwtje werd gesprongen tijdens
de opening was niet vreemd. De Voltref-
fer staat landelijk bekend als een goede
boksschool. In 1961 opgericht door Nieu-
wegeiner Ben Zwezerijnen. Ben heeft hij
een belangrijke rol gehad in het vereni-
gingsleven. Hij heeft als actief bokser
(tweevoudig Nederlands kampioen), als
trainer én organisator van mooie boks-

evenementen een belangrijke rol vervuld.
Daarom kreeg hij tijdens de opening van
de NOC-NSF Nationale Sportweek de
Anna van Rijnpenning uit handen van
burgemeester Frans Backhuijs. Ook heeft
Ben het Wereldduurecord Touwtjesprin-
gen op zijn naam. Ruim 46 jaar geleden
sprong Zwezerijnen maar liefst 3 uur
achter elkaar touwtje. Dit record staat
nog steeds!

Programma
Op zaterdag is er een sport- en beweeg-
markt rond het stadshart van Nieuwe-
gein, zondag staat in het teken van wa-
tersport, maandag zijn er veel activiteiten
op scholen en op dinsdag juist voor ou-
deren. Op woensdag worden er veel out-
door-activiteiten georganiseerd en don-
derdag staat vitaliteit op de werkvloer
centraal. Op vrijdag is het thema inclusief
sporten en bewegen, zaterdag ‘be active
night’ en zondag wordt afgesloten met
onder andere het Happy Health Festival.

De activiteiten worden georganiseerd
door SportID, Verbindion en de gemeen-
te Nieuwegein in samenwerking met
sportverenigingen, sportaanbieders,
scholen, Sport- en Evenementencomplex
Merwestein en diverse andere partners.
Kijk voor het hele programma op de web-
site van SportID Nieuwegein.

https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/wie-filmt-daar-voor-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/anna-van-rijn-penning-voor-ben-zwezerijnen
https://www.pen.nl/artikel/anna-van-rijn-penning-voor-ben-zwezerijnen
https://www.sportidnieuwegein.nl/de-nocnsf-nationale-sportweek-in-nieuwegein/
https://www.sportidnieuwegein.nl/de-nocnsf-nationale-sportweek-in-nieuwegein/
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree
https://www.pen.nl/artikel/nationale-sportweek-noc-nsf-van-start-met-touwtjespringen


Première
van het lied tegen pesten
van de Kinderambassadeurs
in Nieuwegein

Eind juni vroegen de kinderambassa-
deurs van Nieuwegein (Kinderambas-
sadeurs Nieuwegein) of de band JOB
een lied met de hen wilden maken, met
als thema Pesten is NIET cool. Dit in
verband met de Week Tegen Pesten
die dit jaar wordt gehouden van 27
september tot en met 1 oktober. In de
achtertuin van de bandleden vertelden
Fay en Anne wat ze hebben meege-
maakt en hoe ze zich aan de gevolgen
van de vreselijke pesterijen hebben
ontworsteld.

Hun verhalen hebben de bandleden ver-
taald naar de tekst. Het schetst hun ‘reis’
door en uit de pesttoestanden. Alle kinde-
ren samen steken hun hand uit naar de
pesters en meelopers. Pesten is aange-
leerd, stop daarmee en kom erbij! Samen
staan we sterk!

De KOM, theater en kunstcentrum, stelde
belangeloos hun toneelstudio ter beschik-
king. Op zaterdag 11 september zijn de
zangpartijen opgenomen. Met een onver-
biddelijke glansrol voor Fay en Anne, die
de leadvocalen voor hun rekening heb-
ben genomen. De ambassadeurs: Sterre,
Nikki, Cebelle en Reijn zongen het refrein
prachtig mee.

Over
Kinderambassadeurs Nieuwegein
Kinderambassadeurs Nieuwegein is een
project van de Kinderambassadeurs in
samenwerking met: Fokkesteeg Samen,
Stichting Balans en het Nieuwegein
Fonds. Aanmelden als kinderambas-
sadeur Nieuwegein en uitkomen voor
jouw wijk kan via dit e-mailadres.

De Week Tegen Pesten
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 or-
ganiseert Stichting School & Veiligheid

weer de Week Tegen Pesten. Het motto
dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!
Samen zorg je voor een groepsklimaat
waar iedereen erbij hoort, een plek heeft
en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort
daar niet bij! Door mee te doen aan de
Week Tegen Pesten, maak je een goede
start in het nieuwe schooljaar waarin je
met elkaar zorgt voor een fijne en veilige
school.

Buitensluiten is een ernstige vorm van
pestgedrag. Bij een groep willen horen is
één van de basisbehoeften van de mens.
Als je de toegang tot zo’n groep wordt
ontzegd kan dit grote gevolgen hebben
voor je zelfbeeld. Hoe jong of oud je ook
bent. Het niet bij een groep horen is een
belangrijke stressfactor die op termijn kan
zorgen voor achterstand op gebied van
sociale en empathische ontwikkeling.
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https://www.kinderambassadeursnieuwegein.nl/
https://www.kinderambassadeursnieuwegein.nl/
https://www.kinderambassadeursnieuwegein.nl/
mailto:info@kinderambassadeursnieuwegein.nl
https://www.weektegenpesten.com/
https://www.pen.nl/artikel/kunstenaars-begonnen-aan-kunstwerk-in-de-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.iused.nl/https://www.iused.nl/2000-refurbished-macbook?utm_source=pen.nl-nieuwsbrief-24-09-2021&utm_medium=e-mail&utm_campaign=macbook-pro-touch-bar-16-inch&utm_id=pen.nl#q=&hPP=10&idx=PROD_IUNL_products&p=0&dFR%5Bfeature_scherm%5D%5B0%5D=16+inch&fR%5Bcategories.id_category%5D%5B0%5D=2000-macbook-air-refurbished-tweedehands?utm_source=pen.nl-nieuwsbrief-17-09-2021&utm_medium=e-mail&utm_campaign=macbook-air&utm_id=pen.nl
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
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OMKIJKEN

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

September 2007

Voor de meeste Nieuwegeiners zat de
scheepswerf van Hatenboer Yachting aan
de overkant van het kanaal... Het bedrijf
was overigens gewoon aan de Dieselbaan
gevestigd. Hatenboer is weg. Wat rest is
een unheimisch plekje. Waar je naar het
schijnt overigens wat kunt eten en drinken.
Wanneer je het tenminste weet te vinden.

Boombunkersysteem voor
bomenaanplant op de
Bergfluiter

Onlangs heeft Treebuilders in op-
dracht van de gemeente Nieuwegein
op de Bergfluiter in de wijk Doorslag
een drietal groeiplaatsinrichtingen
voor bomen geïnstalleerd. Deze groei-
plaatsinrichtingen zijn voorzien van
het TreeParker boombunkersysteem
om de bomen duurzaam, gezond en
tot volle wasdom te laten komen.

Bomen dragen pas echt bij aan het op-
lossen van de klimaatproblemen in de
wereld als ze gezond zijn en goed groei-
en. Bomen bieden de stad verkoeling,
vangen fijnstof en CO2 op met hun
kroon, zorgen voor ‘huisvesting’ van vo-
gels en insecten en dragen bij aan een
grotere biodiversiteit en ecosysteemdien-
sten in de stad.

Technische inrichting groeiplaats
In deze straat stonden grote berken. Die
zorgden de afgelopen jaren voor te veel
wortelopdruk, waardoor er voor bewoners
en voetgangers gevaarlijke situaties op
de loer lagen. Het is altijd jammer wan-
neer mooie oude bomen gekapt worden.
Als deze keuze gemaakt wordt, is het
echter van belang om goed na te denken
welk type boom er terug moeten komen.
Deze keuze heeft namelijk veel invloed
op het technisch inrichten van de groei-
plaats. Onder meer de de levensduur van
de boom, soort, standplaats en grondwa-
terstand bepalen in grote mate de beno-
digde hoeveelheid groeivolume van de
boom.

Berekening
Zo kan Treebuilders al enige jaren een
onderbouwde berekening maken welk
volume er nodig is om een boom te voor-
zien van een goede groeiplaats voor een
goede levensduur. Voor beleidsmede-
werkers, groentechnici en boombeheer-
ders kan dit helpen om binnen de eigen
organisatie om te onderbouwen waarom
er juist ondergronds geïnvesteerd moet
worden in een goede duurzame groei-
plaatsinrichting voor de boom. In het ge-
val van de Bergfluiter in Nieuwegein zijn
de groeiplaats en het volume ingericht op
een levensduur van zestig jaar. Ook ci-
vieltechnische beleidsmedewerkers en
beheerders hebben hier veel belang bij.

Met het TreeParker-boombunkersysteem
behoort wortelopdruk tot het verleden.
Net voor de zomerperiode is het project
op de Bergfluiter afgerond en is de groei-
plaats klaar. De bomen zullen de komen-
de winter worden aangeplant, rond de

Eindresultaat, de boom zal in de win-
ter worden aangeplant

boomspiegel komen vaste planten. Dit is
goed voor het straatbeeld en gunstig voor
de biodiversiteit en de waterinfiltratie.

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
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Feest Maal 50
van Stichting Eet Mee
groot succes

Het afgelopen weekend schoven bijna
200 inwoners van Nieuwegein bij el-
kaar aan tafel voor een gezellig Feest
Maal 50-etentjes om te vieren dat Nieu-
wegein 50 jaar bestaat. Cross Culture
en de Tussenvoorziening ontvingen
gasten en op Buurtplein Doorslag no-
digden alle wijkcoördinatoren bewo-
ners van hun wijk uit aan tafel. Ook
veel inwoners hadden zich aangemeld
als eetadres. Van Vreeswijk tot Gale-
cop, van Huis de Geer tot Doorslag,
door heel Nieuwegein dekten inwo-
ners hun tafel met vrolijke Feest Maal
50 placemats en kregen ze gasten te
eten die ze nog niet eerder hadden
ontmoet. Ook burgemeester Backhuijs
en de wethouders Schouten en van
Engelen waren van de partij.

Het weekend was een groot succes, zo
blijkt uit de reacties van deelnemers: 'Het
was grandioos! Mijn mede-gasten heb-
ben ons allemaal uitgenodigd voor een
vervolg-etentje bij hen thuis!', 'Het was
een geslaagde avond. Mijn gasten von-
den het eten lekker en het was heel ge-
zellig. Een van mijn gasten wilde wel elke
week komen', 'Ik heb genoten en zou dit
vaker willen doen. Zo leer je mensen
kennen. Binnenkort ga ik weer afspreken
met mijn gastvrouw' en 'Het was één
groot feest bij mijn gastvrouw. Waar-
schijnlijk het begin van een lange vriend-
schap!'

Wil jij ook nieuwe mensen
leren kennen en samen eten?
Dat kan! Feest Maal 50 is helaas voorbij,
maar je kunt via het Eet Mee platform het
hele jaar door zelf matches maken voor
gezellige etentjes. Je kunt je aanmelden
als eetadres en een aantal gasten bij jou
thuis ontvangen, of zelf ergens aan-
schuiven.
Voor iedereen voor wie samen eten thuis
lastig is, om wat voor reden dan ook, or-
ganiseren we ook video-etentjes. Je
kookt dan voor jezelf, zet je laptop of
tablet op tafel en via een online unieke
videolink van Eet Mee kun je alsnog ge-
zellig kletsen tijdens het eten, ieder van-
uit zijn of haar eigen huis. Onze video-
etentjes zijn ook verrassend gezellig.
Ben je geïnteresseerd? Ga naar de web-
site van de Stichting Eet Mee om de er-
varingen van anderen te lezen of een ac-
count aan te maken. Je kunt meteen
meedoen.

Over Stichting Eet Mee
Eet Mee is een platform voor mensen die
graag anderen ontmoeten, houden van
een goed gesprek en het leuk vinden om
samen te eten. Al ruim twaalf jaar brengt
Eet Mee mensen samen aan de keuken-
tafel voor een goed gesprek. Zo ontston-
den er in de regio Utrecht al meer dan
10.000 matches. Tijdens de etentjes loop
je een verrassende mix van mensen te-
gen het lijf. Stellen, alleengaanden, ou-
deren, gezinnen, mensen die hier gebo-
ren en getogen zijn, mensen met een
vluchtelingachtergrond. Juist deze mix
zorgt voor boeiende en waardevolle ge-
sprekken.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318
https://www.eetmee.nl/
http://www.cupstack.nl/
https://www.pen.nl/adverteren


Prullie trekt vrijwilligers
tijdens de World Clean Up Day

Tientallen Nieuwegeiners trokken af-
gelopen weekeinde erop uit om met
hun gezin of met de buren zwerfafval
op te ruimen. Aan het eind van de za-
terdagmiddag was vrijwel geen mond-
kapje meer op straat of in de struiken
te bekennen. Het mooie nazomerweer
heeft er zonder twijfel aan bijgedra-
gen. Bij kraampjes in de stad konden
inwoners opruimgereedschap lenen.
Onder aanmoediging van mascotte
Prullie de Prullenbak trokken vrijwil-
ligers waaronder kinderen de buurt in
op zoek naar afval.

Wethouder Marieke Schouten (Duur-
zaamheid) bezocht met Prullie een aantal
kraampjes in de stad waar een afvalgrij-
per, vuilniszakken en handschoenen
klaar lagen. 'Ik ben aangenaam verrast
door het enthousiasme van de kinderen,
de aantrekkingskracht van Prullie en de
betrokkenheid van Nieuwegeiners. Een
schone leefomgeving draagt bij aan een
prettige woon- en leefklimaat voor ieder-
een. Nu we een aantal jaren de strijd
aangaan tegen zwerfafval, zie je dat ook
burgers zich inzetten om de omgeving
schoon te houden. Daar ben ik trots op.'

Wie op 18 september de smaak te
pakken heeft gekregen, kan zich bij de
gemeentewerf aanmelden als ZAP’er

(ZwerfAfvalPakker) en automatisch mee-
doen aan de Buurt Battle. ZAP’ers ont-
vangen op de gemeentewerf een clean-
up-pakket met onder andere een afval-
grijper, 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 zwerf-
afvalvrije 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 in-
formatie terecht op de website van De
Buurt Battle.

7

De Digitale Nieuwegeiner

Meer grasveldjes
maken plaats
voor wilde bloemen

Ditwillenwij ook inonzebuurt’ – déaan-
leiding voor het inzaaien vanwildebloe-
men in vier extra wijken in Nieuwegein.
In Doorslag, Wijkersloot, Galecop en
Fokkesteeg worden de bloemenloca-
ties aangelegd. Het bepalen van de lo-
caties is een goede samenwerking
tussen de wijkbewoners, Gemeente
Nieuwegein en Bloeiend Nieuwegein:
geen invloedvanverkeer, passend inde
omgeving en eventueel dicht bij een
school. Debuurt is vooraf geïnformeerd
via wijkbrieven, facebook en aanliggen-

de woningen hebben een buurtbericht
ontvangen. De gemeente neemt de lo-
caties op in het onderhoudsprogram-
ma.

Zo maken er in Nieuwegein steeds meer
grasveldjes plaats voor bloemen. ‘Wílde
bloemen’, voegt Josien toe. ‘Van margrie-
ten en boterbloemen tot rode klaver en vo-
gelwikke. Je zaait ze één keer in, daarna
houdt het zichzelf in stand. Al deze in-
heemsesoortendragenbij aandebiodiver-
siteit. Daar gaat het slecht mee, vindt ook
de Word Health Organization (WHO). Zij
hebben heldere doelen opgesteld om, nou
ja, om het allerergste te voorkomen. De
WHO richt zich natuurlijk vooral op overhe-
den, maar hun doelen zijn voor burgers
heel goed toepasbaar.’

‘Denk aan alle grasvelden waar niet
gespeeld of gevoetbald wordt, en alle
groenstroken langs wegen. De stad fleurt

ervan op en gaandeweg groeit ook de be-
wustwording.Daar gaat het om.Boeren zie
je ook steeds vaker akkerranden inzaaien
met wilde bloemen. De reden is simpel:
ecosystemen zijn optelsommen. Álle beet-
jes helpen.Ook in je stad, ook in jouwstraat
en ook in je tuin.’

Zie jij mogelijkheden in jouw buurt? Neem
contact via josien@bloeiendnieuwegein.nl
of kijk opdewebsite vanmaakgrijs groener
wat jij zelf kandoenvoormeer biodiversiteit
in je eigen tuin of buurt.

BloeiendNieuwegein wordtmedemogelijk
gemaakt door subsidie van het innovatie-
fonds Samen voor Biodiversiteit; educa-
tieve invulling van Groen doet Nieuwegein
Goed, een samenwerking van de gemeen-
te Nieuwegein, steun vanuit de provincie
Utrecht Groen aan de Buurt, Mitros, Wijk-
netwerk Doorslag. De deskundige uitvoer
wordt gedaan door Van Wijk Groen.

https://www.nieuwegein.nl/debuurtbattle
https://www.nieuwegein.nl/debuurtbattle
https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-feestelijke-open-monumentendag-in-nieuwegein
mailto:josien@bloeiendnieuwegein.nl
https://maakgrijsgroener.nl/
https://www.gall.nl
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FOTO VAN DE WEEK

Afgelopen zaterdag was het 'Clean Up
Day'. In Galecop trokken wijkcoördinator
Fransje van Beek en Zwerf Afval Pakker
(tevens Buurtzapper) Simon Bol er
samen een uurtje op uit in en rond
Winkelcentrum Galecop. Ter lering voor
het publiek werd het afval op een groot
doek gelegd. Opvallend: in dat ene uurtje
werden meer dan vijfhonderd peuken
opgepakt. Meer dan vijfhonderd! Simon:
'Wist je dat één peuk acht liter oppervlak-
tewater vergiftigd?!'
Meer foto's van de 'Clean Up Day'.

Heb je ook een bijzondere foto in relatie
tot Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur
'm naar redactie@pen.nl.

Leger des Heils
zoekt collectanten
in Nieuwegein

Het Leger des Heils is op zoek naar
collectanten in Nieuwegein voor de
jaarlijkse collecteweek van 28 novem-
ber t/m 4 december. Alleen met de
hulp van vrijwilligers is het voor de
organisatie mogelijk op buurtniveau
activiteiten te blijven organiseren om
sociale uitsluiting en eenzaamheid te
bestrijden.

In deze complexe tijden is hulp voor veel
mensen harder nodig dan ooit. Steeds
meer mensen zijn op zichzelf terugge-
worpen en niet iedereen redt het alleen.
Het Leger des Heils zet alles op alles om
zorg en ondersteuning te kunnen blijven
bieden, want de behoefte aan contact en
directe hulp blijft enorm.

Het Leger des Heils heeft door heel Ne-
derland zo’n honderd buurthuiskamers
bedoeld voor de directe omgeving en toe-
gankelijk voor iedereen. Mensen kunnen
er terecht voor een kopje koffie, een spel-
letje, een maaltijd, een (pastoraal) ge-
sprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld
tweedehands kleding. Op steeds meer lo-
caties wordt ook schuldhulp en huiswerk

begeleiding geboden, aangevuld met
lokale activiteiten.

Doel is om mensen uit een sociaal isole-
ment te halen of dit isolement te voorko-
men. Zeker voor mensen met minder be-
stedingsruimte is zo’n locatie vaak echt
een vangnet. In deze buurthuiskamers
kunnen buurtbewoners elkaar leren ken-
nen, waardoor gewerkt wordt aan hun so-
ciale netwerk en bovendien de buurt
wordt versterkt.

Het overgrote deel van deze buurt-
huiskamers is niet gesubsidieerd, waar-
door het bestaan volledig afhankelijk is
van giften en donaties. Het Leger des
Heils organiseert daarom een landelijke
collecteweek, dit jaar van 28 november
t/m 4 december. De hulp van vrijwilligers
is daarbij keihard nodig. Aanmelden kan
via de website van het Leger des Heils.

Brand in Fokkesteeg
zorgt voor veel ravage

Een brand heeft in de nacht van
maandag op dinsdag voor veel schade
gezorgd in de wijk Fokkesteeg. Zeker
twee auto’s, een schuur en een deel van
een woning zijn zwaar beschadigd.

De brand ontstond rond 01.45 uur en zou
ontstaan zijn in een auto nabij de hoekwo-
ning aan de Raalterveste. Al snel sloeg de
brand over op de woning en enkele andere
auto’s. Hoewel de brandweer snel ter
plekke was kon deze niet voorkomen dat
de houten schuur en een auto totaal uit-
brandden. Enkele andere auto’s raakten
zwaar beschadigd.Bewoners hoordenkort
voor de brand een harde knal.

Ondanks het nachtelijke uur trok de brand
veel bekijks. De politie zette het gebied af.
Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.
De politie doet daar onderzoek naar. Een

bewoner van de hoekwoning aan de Raal-
terveste is gecontroleerd door ambulance
personeel maar hoefde niet naar het
ziekenhuis.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger
https://www.pen.nl/artikel/brand-in-fokkesteeg-zorgt-voor-veel-ravage
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World Clean Up Day

In Galecop konden bewoners
afgelopen zaterdag in het kader van
World Clean Up Day gereedschappen
om zwerfvuil te verwijderen afhalen bij
de stand aan het Kempenaarpark, bij
de ingang naar het winkelcentrum.

Als een van de eersten meldde de be-
kende wijkbewonder en wijkZAPper
(ZAP, Zwerf Afval Pakker) Simon Bol zich
bij de stand. Samen met wijkcoördinator
Fransje van Beek en voorzien van het
door de gemeente verstrekte 'pakmate-
riaal' togen togen zij op pad. Om mede-
bewoners duidelijk te kunnen maken hoe-
veel afval er zoal werd aangetroffen, ver-
borgen zij dat in eerste instantie niet in
afvalzakken maar verzamelden zij dat op
een groot zeildoek dat Simon met zich
meesleepte: 'We besloten om het vuil uit
te storten op een zeil omdat dit hopelijk
confronterender is voor het publiek en
hopelijk kan bijdragen aan het bewust-
zijn.'

Na een uurtje ZAPpen werd duidelijk wat
er allemaal was aangetroffen. En hoewel
de foto's voor zichzelf spreken is het
schrikbarend om te zien hoeveel peuken
er werden aangetroffen. De teller stopte
bij 500 terwijl het verzamelen doorging.
Simon: '1 Peuk vergiftigt 8 liter oppervlak-
tewater. Gemeente overweegt om een
sjabloon te maken met die tekst 30 x 30
cm op stoeptegels op plekken waar veel
peuken liggen.'
Na een uurtje zag de directe omgeving
van het winkelcentrum er weer even net-
jes uit. Even maar. Al snel kan Simon
weer met zijn grijper en een plastic tasje
de straat op om het door anderen achter-
gelaten afval op te pakken en in de daar
voor bestemde afvalbakken te doen.

De foto's werden gemaakt door Fansje, Jacqueline en Simon
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https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
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Lezing
’Viva la Frida’
bij KunstGein Podium

Op donderdag 21 oktober geeft kunst-
historicus Barry Heinrichs, een lezing
over kunstenares Frida Kahlo. De le-
zing vindt plaats in het KunstGein Po-
dium in het atrium van het Stadshuis.
De lezing begint om 19.30 uur en
eindigt om 21.30 uur.

Frida Kahlo
Van 8 oktober 2021 t/m 27 maart 2022 is
in het Drents Museum de tentoonstelling
‘Viva la Frida’, Life and art van Frida
Kahlo te zien. Tijdens deze tentoonstel-
ling zijn er twee van haar collecties te
zien: schilderijen en tekeningen van
Museo Dolores Olmedo, dat de grootste
verzameling Kahlo-werken ter wereld in
huis heeft, én de collectie van haar bio-
grafische objecten van Museo Frida
Kahlo (Casa Azul, het Blauwe Huis), bei-
de uit Mexico-Stad.

Over deze geliefde Mexicaanse kun-
stenares is al veel geschreven en er is
zelfs een film over haar intrigerende le-
ven gemaakt. Maar was het leven van
Frida Kahlo wel zo Viva?

In aansluiting op deze tentoonstelling
geeft Barry Heinrichs, kunsthistoricus en
docent kunstgeschiedenis, in zijn lezing
een antwoord op deze vraag en hij zal
verder ingaan op de omstandigheden
waaronder haar unieke werk tot stand
kwam.

Inschrijven voor deze inspirerende lezing
kan tot 11 oktober via het e-mailadres:
inschrijvingenkunstgein@gmail.com
o.v.v. lezing Frida Kahlo. Na bevestiging
inschrijving betaling p.p. € 15,00 incl.
koffie/thee. De Stadspas is geldig.

Over Barry Heinrichs
Barry Heinrichs is kunsthistoricus. Ge-
dreven door nieuwsgierigheid naar wat
kunstenaars beweegt, naar het onbe-
kende en het afwijkende in de kunst,
heeft Barry Heinrichs zich in de loop der
jaren ontwikkeld tot een allround kunst-

historicus die lezingen en cursussen
geeft, rondleidingen organiseert en kunst-
reizen begeleidt die over alle onderwer-
pen binnen het vakgebied van de kunst-
geschiedenis gaan, oud, modern en
hedendaags, en dan vooral de verbinding
daartussen.

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: 'Goed nieuws voor fietsers in Nieuwegein!
In het Mobiliteitsprogramma staan veel maatrege-
len die zorgen voor minder autoverkeer op de wijk-
wegen. Zoals hier op de Batauweg. Een knip ter
hoogte van de Nedereindseweg moet zorgen voor
een halvering van het autoverkeer. We zien als
Fietsersbond veel van de ideeën uit onze Fiets-
visie terug in het programma. Bekijk het program-
ma of kijk mee op de Avond van de Raad van 30
september!'
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Utrechts openbaar vervoer
blijft volgend jaar op peil

De dienstregeling 2022 voor het
Utrechts openbaar vervoer, die op
12 december 2021 in zal gaan, biedt
reizigers nagenoeg dezelfde service
als nu. De bussen en trams blijven in
de regel even vaak rijden en over
dezelfde route. Ondanks de ingrijpen-
de impact van corona op het openbaar
vervoer houdt de provincie Utrecht het
huidige niveau in stand.

Dit blijkt uit het gezamenlijke vervoerplan
van U-OV en Syntus Utrecht voor de
dienstregeling 2022 dat is vastgesteld
door het dagelijks bestuur van de provin-
cie Utrecht. Aan de basis van dit vervoer-
plan ligt een eerder besluit van de provin-
cie om te zorgen voor herstel van het re-
gionaal openbaar vervoer. Corona heeft
het aantal reizigers in het Utrechts open-
baar vervoer gehalveerd. Inmiddels
neemt het gebruik weer geleidelijk toe,
maar het is belangrijk om aan dit herstel
te blijven werken. Het plan voor de nieu-
we dienstregeling draagt hieraan bij.

Provincie vroeg
dienstregeling niet te wijzigen
Door het aanbod intact te laten, kunnen
reizigers, ook nadat de beperkingen als
gevolg van corona zijn opgeheven, snel
en gemakkelijk blijven gebruik maken van
het Utrechts openbaar vervoer. De pro-
vincie Utrecht heeft de vervoerders daar-
om gevraagd om ook volgend jaar de hui-
dige dienstregeling te gaan rijden. Alleen
in uitzonderlijke gevallen wordt van deze
afspraak afgeweken.

Het Utrechts openbaar vervoer biedt
reizigers in 2022 dus weinig verrassingen
en dat is goed nieuws. Scenario’s om
fors te bezuinigen bijvoorbeeld door bus-
lijnen te schrappen zijn op de plank blij-
ven liggen, nu duidelijk is dat de tijdelijke
Coronasubsidie van het Rijk doorloopt tot
september 2022. Het Utrechts openbaar
vervoer kan op peil blijven.

Medio 2022
dienstregeling opnieuw onder de loep
Samen met U-OV en Syntus Utrecht con-
troleert de provincie hoe het openbaar
vervoer zich met deze maatregelen ont-
wikkelt. Medio 2022 kijken we of bijstel-

ling van deze dienstregeling nodig is.
Vanwege financiële tegenvallers waar-
mee het Utrechts openbaar vervoer is
geconfronteerd, is het voorlopig niet mo-
gelijk om vanaf december méér ritten te
gaan rijden. Of om nieuwe lijnen te ope-
nen.

Wat verandert er?
Het vervoerplan van U-OV en Syntus
Utrecht bevat een beperkt aantal wijzigin-
gen die een plek zullen krijgen in de nieu-
we dienstregeling voor 2022. Voor de
tramverbinding tussen IJsselstein/
Nieuwegein en Utrecht betekent dit:
In de zomer van 2022 staat gepland om
het werk af te ronden voor een recht-
streekse tramverbinding gepland tussen
Nieuwegein/IJsselstein, Utrecht CS en
Utrecht Science Park. Reizigers vanuit
Nieuwegein en IJsselstein kunnen vanaf
dat moment zonder overstap direct door-
reizen naar halte Utrecht Centraal Cen-
trumzijde. Op doordeweekse dagen rij-
den deze ritten vervolgens door naar
Utrecht Science Park. Er verandert niets
aan het aantal ritten per uur.

Om de trams met regelmatige interval te
laten rijden, zal de helft van de door-
gaande trams van/naar Nieuwegein of
IJsselstein twee tot drie minuten langer
stilstaan op halte Utrecht CS Centrum-
zijde. De acht doorgaande ritten per uur
tussen Utrecht Science Park en Nieuwe-
gein/IJsselstein worden op lijn 22 aange-
vuld met vier ritten Utrecht Science Park,
Utrecht CS Centrumzijde. Er gaan gekop-
pelde trams rijden, die per rit ruimte bie-
den aan bijna 500 reizigers.
De exacte datum waarop deze door-
gaande tramverbinding beschikbaar zal
zijn voor de reizigers is op dit moment
nog niet bekend.
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Positieve gezondheid gemeten
op OBS De Krullevaar

In het kader van deNationale Sportweek
deden de leerlingen van OBS De Krulle-
vaar afgelopen vrijdag een test over
positieve gezondheid, de Kindtool. Wet-
houder Jan Kuiper kwam speciaal naar
deschool ommetdekinderenvangroep
8 te praten over positieve gezondheid.

Als je niet ziek bent, ben je gezond. Maar
dat wil niet altijd zeggen dat het op alle
vlakken goed met je gaat. De test zette de
leerlingen aan het denken over onderwer-

pen waar ze normaal gesproken niet zo ex-
pliciet bij stil staan. Bijvoorbeeld over de
hoeveelheid vrije tijd die ze hebben of hoe-
veel ze eigenlijk slapen.

Studenten van het ROC begeleidden de
kinderen bij het invullen van de test. De
Krullevaar is niet de enige school waarop
de Kindtool is afgenomen. Hoe meer kin-
deren er mee doen, des te duidelijker komt
in beeld hoe het met de kinderen van
Nieuwegein gesteld is. Hier kunnen organi-

saties die zich inzetten voor de positieve
gezondheid van kinderen hun voordeel
mee doen.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
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Een ode aan het 50-jarig
bestaan van Nieuwegein

Afgelopen zaterdagmiddag vond op de
oude atletiekbaan in de wijk Blokhoe-
ve een ode aan het jarige Nieuwegein
plaats. Het was een outdoor-uitvoering
van Eine Brise van de Duits-Argentijn-
se componist Mauricio Kagel. De Nieu-
wegeinse Fiet Nafzger, zelf muzikante
en gespecialiseerd in de oude muziek,
was initiator van het evenement, dit ter
ere van het 50-jarig bestaan van Nieu-
wegein.

50 fietsers, waaronder wethouder Ellie
Eggengoor, vergezelden elkaar op oude
atletiekbaan voor een vluchtig fietscon-
cert. Ondanks het warme weer was er
een heel klein briesje dat waaide door de
haren van de deelnemers. Voordat het
concert van start ging oefenden de deel-
nemers de geluiden eerst samen onder
professionele begeleiding van Fiet zelf.

Daarna trakteerden de deelnemers
achter elkaar aan fietsend het publiek én
zichzelf op een kort en (v)luchtig fietscon-
cert. Natuurlijk ook aan het jarige Nieu-
wegein.

Glasgow, Zurich, Buenos Aires, Hanno-
ver: allemaal steden waar ‘Eine Brise’ al
werd uitgevoerd. En nu was Nieuwegein
aan de beurt volgens blokfluitist Fiet
Nafzger: 'Op internet kwam ik filmpjes
tegen van de diverse uitvoeringen, ge-
weldig! De fietsers belden, floten en
bliezen tijdens een korte fietstocht over
de oude atletiekbaan Kagel’s (v)luchtige
compositie nieuw leven in. Met 50 fiet-
sers was het een prachtige ode aan onze
50-jarige stad.'

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://euro-lach.nl/
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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 omgeving rond de Molenstraat in
Vreeswijk, gezien in oostelijke richting.
De kaart komt uit ongeveer 1970. In het
huis links woonde in de jaren dertig winke-
lier Eikelboom. Vrijwel alle woningen op
deze afbeelding zijn nu verdwenen. Op de
achtergrond de toren van de Dorpskerk.
Deze kerk is op 28 mei 1673 in gebruik
genomen en is gebouwd op de funda-
menten van de in 1672 verwoeste kerk.

De Digitale Nieuwegeiner

Rijden door rood
zorgde voor drie aanrijdingen
met trams en veel schade

In Utrecht en Nieuwegein deden zich
dit voorjaar drie aanrijdingen voor
waarbij automobilisten tegen een tram
aankwamen. Het gevolg was forse ma-
teriële schade omdat er niet alleen een
aanrijding plaatsvond maar de trams
vervolgens ook ontspoorden.

De oorzaak ligt in alle drie gevallen bij het
rijgedrag van de automobilisten die door
het rode licht reden bij de kruising met de
trambaan.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek in
opdracht van de provincie Utrecht die
verantwoordelijk is voor het beheer en de
veiligheid van het tramsysteem. De on-
derzoeksrapportages zijn door Gedepu-
teerde Staten samen met een begelei-
dende informatiebrief toegezonden naar
Provinciale Staten. Lopende dit onder-
zoek heeft de provincie in overleg met
vervoerder U-OV een snelheidsbeperking
ingesteld op alle kruisingen van de tram-
baan in Nieuwegein. De trams passeren
de kruisingen momenteel met 20 km p/u.
De normale snelheid was hier 40 km p/u.

Verwijtbaar rijgedrag
Het onderzoeksbureau heeft op verzoek
van de provincie Utrecht gekeken of er
een samenhang is tussen deze drie vei-
ligheidsincidenten. De conclusie is dat in
alle gevallen sprake is van verwijtbaar rij-
gedrag door de betrokken automobilisten.
In verschillende omstandigheden en door
diverse oorzaken hebben de drie auto-
mobilisten het verkeerslicht en de nade-
rende tram genegeerd. De verkeerslich-
ten op de kruisingen functioneerden

goed, evenals de seinen voor de trambe-
stuurders. De trambestuurders hielden
zich bij het naderen van de kruising ook
aan het seinbeeld en aan de baanvak-
snelheid maar zij konden ondanks de
noodstop die werd ingezet een aanrijding
niet meer voorkomen.

De ontsporingen werden veroorzaakt
door de zijdelingse impact van de auto op
de tram. Deze werd geraakt net achter de
cabine en vlak voor de eerste wielen van
de tram. Vanwege de lengte tussen de
neus van de tram en het voorste wielstel
trad een hefboomeffect op, waardoor de
auto’s de trams uit het spoor reden. De
onderzoekers concluderen dat de trams
onder deze omstandigheden waarschijn-
lijk ook zouden zijn ontspoord wanneer
de voertuigen langzamer hadden gere-
den. Ook met andere trams van een
vergelijkbaar type zou dit waarschijnlijk
zijn gebeurd. Doorslaggevend was de

snelheid en het gewicht van de auto’s die
zich op deze bewuste plek in de tram
boorden.

Extra attenderende acties
De incidenten zijn in gang gezet door het
gedrag van verkeersdeelnemers die zich
niet aan de regels hielden en door rood
reden. Samen met de betrokken ge-
meenten Utrecht en Nieuwegein, die de
kruisingen van de trambaan beheren, zal
de provincie in deze richting passende
maatregelen uitvoeren. Acties bedoeld
om weggebruikers te attenderen dat zij
de trambaan naderen, waren al voordat
deze aanrijdingen plaatsvonden door de
provincie voorbereid. Deze zullen ver-
sneld worden uitgevoerd. Voorbeelden
zijn het bijplaatsen van waarschuwingsin-
stallaties bij de kruisingen van de tram-
baan en een proef met lichtsignalering.

(verder lezen)
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Oud-profbokser
Ben Zwezerijnen
uit Nieuwegein krijgt eerherstel
met nieuw boek en erepenning

Ben Zwezerijnen is oud-profbokser en
medeoprichter van boksschool De
Voltreffer in Nieuwegein. Hij groeide
uit tot een spijkerharde bokser. Zijn
vriend en voorzitter van de Nederland-
se Boksbond, Boris van der Vorst,
schreef een boek over zijn verleden en
trainingstechnieken.

Zwezerijnen loopt rustig door zijn gym,
terwijl mannen en vrouwen zweten, puf-
fen en elkaar op de handschoenen slaan
tijdens een oefening. De gym is groot en
ruim en met een boksring in het midden.
Aan de muur hangen foto’s van groothe-
den uit het boksen en vechters van de
boksschool.

Boksen is de rode draad in het leven van
Zwezerijnen. Hij runt zijn gym met zijn
drie boksende zoons. Inmiddels is hij bij-
na tachtig, maar hij weet nog van geen
opgeven. 'Roem kent geen genade', was
het credo van de veteraan. Daarom bleef
hij liever in de schaduw. Tot nu.
Zwezerijnen was een uitstekende bokser
met een geweldige rechtse. 'Ik was altijd
fit en klaar om te vechten', zegt hij stellig.
Hoe langer hij vocht, des te meer ontwik-
kelde hij een tactiek waarbij hij achteruit
liep en vooral zijn rechterstoot gebruikte
om zijn tegenstanders naar de grond te
slaan.

Harde opvoeding
Zijn vader, die dertien jaar van zijn leven

Ben liet zijn kinderen thuis voor visite
met elkaar boksen: ‘Net zolang tot ze
gingen janken, en dat deden ze alle-
maal.’

met tbs achter de tralies doorbracht, dril-
de Zwezerijnen. Hij deed het maximale
om zijn zoon op sportief gebied te stimu-
leren. 'Ik kon weinig goed doen bij hem,
of ik nou won of verloor. En als ik verloor,
gingen we uit elkaar', zegt hij. 'Dus kwam
het wel eens voor dat mijn vader na een
verliespartij gewoon wegreed en mij liet
lopen.'

Negen jaar na de oprichting van De Vol-
treffer, in 1970, werd Zwezerijnen prof.
Hij zou zestien partijen winnen met tien
knock-outs en vier verliespartijen. Hij ging
nooit echt knock-out. In 1974 bekroonde
hij zijn harde werken met het Neder-
landse kampioenschap in het zwaarwel-
tergewicht, die hij in 1975 in zijn laatste
partij succesvol verdedigde. 'Toen be-
sefte ik dat ik goed kon vechten', zegt
Ben. Een vechter die zichzelf tot aan zijn
laatste gevecht onderschatte.

'Ben stond lang in de top-10 van Europa
en in 1975 zelfs even, als enige Neder-
lander, in de top-10 van de wereld', ver-
telt Van der Vorst trots. Hij vocht in Ne-
derland, Frankrijk en Indonesië. De jaren
60 en 70 waren de hoogtijdagen van de
sportschool, met veel vechters die stre-
den voor het landskampioenschap.

Erkenning
Heeft u te weinig erkenning gekregen?
'Vroeger al was ik mij ervan bewust dat
ze mij in de maling namen', zegt hij re-

soluut. 'Dan kreeg ik een klein stukje in
de Gong (een boksblad red.) en een op-
komende bokser een heel groot verhaal.'
Door een dikke laag van gehardheid en
koelte, is te zien dat Zwezerijnen het wat
doet.

Veel geld leverden zijn gevechten niet
op. Hij vocht voor de eer van Jutphaas,
zijn sportschool en die van zichzelf. 'Had
ik maar eens in de boekhouding van pro-
motors gekeken', zegt hij koeltjes. Wel
hield hij een misvormde hand aan zijn
carrière over; zijn ring- en middelvinger
kan hij niet meer strekken, wat handen
geven lastig maakt. Hij doet er laconiek
over. 'Je maakt jezelf harder en zo wordt
je ook geboren. Wat is hard, wat is pijn?',
zeg hij.

Bokstempel van Midden-Nederland
'We zijn hier in de bokstempel van Mid-
den-Nederland', zegt Van der Horst, ter-
wijl hij door de gang van de sportschool
loopt. 'Vroeger was dit de huiskamer van
boksend Nederland, met horecaperso-
neel, pooiers en penoza die hier rondlie-
pen', zegt hij. Het is de plek waar hij al
zestig jaar rondloopt als wedstrijdbokser,
trainer en boksliefhebber.

De materialen van de sportschool zijn
tegenwoordig van hogere kwaliteit. Toch
verlangt Zwezerijnen terug naar die oude
tijd, toen hij zes of zeven vechters had
lopen die om het landskampioenschap
vochten. En bij wie zie je de potentie van
een groot kampioen? 'Als ik hier rond-
loop, draai ik mijzelf meteen weer om. De

(Verder lezen)
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Anna van Rijn-penning
voor Ben Zwezerijnen

Op vrijdag 17 september ontving Ben
Zwezerijnen de Anna van Rijn-penning
uit handen van burgemeester Frans
Backhuijs. Ben Zwezerijnen werd ver-
rast met de penning tijdens de ope-
ning van de Nationale Sportweek bij
zijn eigen sportcentrum, De Voltreffer.
‘Wat een verrassing, ik ben er ontzet-
tend blij mee’, was zijn reactie.

De Voltreffer
Ben Zwezerijnen heeft veel betekend
voor de ontwikkeling van het boksen in
Nederland. Hij heeft veel jonge mensen
begeleid en gebruikte boksen als middel
om hen weerbaarder te maken.

Als oprichter van boksschool De Voltref-
fer in 1961 heeft hij een belangrijke rol
gehad in het verenigingsleven. Hij heeft
als actief bokser (tweevoudig Nederlands
kampioen), als trainer én organisator van
mooie boksevenementen een belangrijke
rol vervuld. Daarnaast heeft hij eind jaren

‘70 De Voltreffer belangeloos beschik-
baar gesteld voor centrale trainingen van
de Nederlandse boksselectie. En vanaf
ongeveer 1980 werd hij ook bondstrainer.
In deze hoedanigheid heeft Ben Zwezerij-
nen veel Nederlandse topboksers onder-
dak geboden bijvoorbeeld trainingskamp-
en. En nu nog na zijn pensioen is hij ac-
tief in de bokswereld.
Kortom, Ben Zwezerijnen is een maat-
schappelijk betrokken en zeer actieve
Nieuwegeiner. De gemeente is trots op
de heer Zwezerijnen en feliciteert hem
van harte met deze onderscheiding!
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Oud-profbokser
Ben Zwezerijnen
uit Nieuwegein krijgt eerherstel
met nieuw boek en erepenning

(vervolg van pagina 14)

meesten mensen willen hier gewoon bok-
sen als recreant', zegt hij weemoedig.
'Sammy (Wagensveld red.) is een goede
jongen', verbetert Van der Vorst hem.
'Dat is een jongen van de club en doet
mee met de nationale top.' Toch weet
Van der Horst ook dat het potentieel in
Jutphaas tegenwoordig dun is in vergelij-
king met de hoogtijdagen van de
sportschool.

Mentaliteit
Volgens de voormalig kampioen is het

verschil tussen boksers van vroeger en
nu erg groot: 'De mentaliteit van boksers
is veel beroerder geworden.' Zoon Peter
zit rustig aan de bar. Zelf 8-voudig Neder-
landskampioen en een van de beste Ne-
derlandse vechters van zijn generatie.
'Tegenwoordig zijn 98 van de honderd
mensen die komen trainen recreanten.
Vroeger waren het meer straatschoffies
die er tijdens trainingen opklapten', zegt
hij met dezelfde weemoed als zijn vader.

Dertig jaar lang stond de bokser aan de
deur van de Utrechtse studentendisco-
theek De Woolemolloo en seksclub La
Cloche. Was dat de reden dat al die foute
types in de begintijd van de sportschool
langskwamen? 'Nee, eind jaren 60 en 70
was De Voltreffer de eerste sportschool
waar je overdag kon trainen. Mensen die

overdag minder te doen hadden, zoals
penoza, de spelers van FC Utrecht en
horecapersoneel, konden hier toen
terecht', zegt Van der Horst.

Die tijd krijgt Zwezerijnen helaas niet
meer terug, maar hij blijft hopen op de
dag dat een wereldtopper zijn sport-
school vertegenwoordigt op het hoogste
podium.

Afgelopen vrijdag ontving hij de Anna van
Rijnpenning uit handen van burge-
meester Frans Backhuijs en de volgende
avond werd zijn boek ‘Liever dood dan
verliezen’ gepresenteerd in De Voltreffer.
De lijfspreuk die hij van zijn vader
meekreeg en in ere hield.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen
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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 gebeurt weer genoeg in Nieuwegein! En hoe meer onderwerpen er zijn... hoe moeilijker het is om er een strip
over te bedenken. Gelukkig helpen vrienden en familie vaak mee om er weer wat leuks van te maken. Dus ook deze
strip weer: voor Nieuwegein, door Nieuwegein!'

Week van de Ontmoeting

Op diverse plekken in Nieuwegein
besteedt MOvactor aandacht aan de
week van de ontmoeting (landelijk de
week tegen de eenzaamheid). Zo zijn
er diverse activiteiten waar verbinding
en ontmoeten centraal staan. Door
verbinding te maken voorkomen we
samen eenzaamheid bij jezelf of bij
een ander. Wil je meedoen met een
van onderstaande initiatieven? Meld je
dan aan via buurtverbinders@movac-
tor.nl of telefonisch via: 0614847119.

’Een broodje Verhaal’
op Buurtplein Batau
Speciaal voor de week van de ontmoe-
ting is er op de Nationale Ouderendag,
op vrijdag 1 oktober 2021, een voorlees-
lunch. Elkaar ontmoeten, samen luisteren
en gezellig eten.
Tijd 12:00 uur, Kosten € 1,- p.p.

‘High tea van jong voor oud’
op Buurtplein Doorslag
Op vrijdag 1 oktober 2021 is het Na-
tionale Ouderendag! Ouder worden doe
je samen en dat wordt gevierd. Daarom
nodigen de kinderen van de wijk Door-
slag je uit om te komen genieten van een
gezellige high tea. En na al dat lekkers
kun je ook nog je sjoelkunst tonen aan de
jeugd van nu.
Tijd 15:30, Kosten € 1,- p.p.

‘Eet je mee met muziek’
op Buurtplein Zuid
Het initiatief ‘Eet je mee’ nodigt de buurt-
bewoners op dinsdag 5 oktober uit voor
een heerlijke feestelijke maaltijd verzorgd
door het team van ‘Eet je mee’ onder en-
thousiaste leiding van Annemiek. Deze
avond met een bijzondere muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door Thijs Swin-
kels (bekend van the Voice).
Tijd 17:00 uur, Kosten € 4,50 p.p.

’Feestelijke buurtlunch’
op Buurtplein Doorslag
Initiatiefnemer van de buurtlunch, Her-
man, nodigt de buurtbewoners uit voor
een feestelijke buurtlunch. Deze vindt
plaats op donderdag 7 oktober. Samen
eten (s)maakt gelukkiger.
Tijd 12:00 uur, Kosten € 2,50 p.p.

Week tegen Eenzaamheid
Van 30 september tot en met 7 oktober is
het de Week tegen Eenzaamheid. Door
het hele land is er dan extra aandacht
voor het thema eenzaamheid. Op tal van
plaatsen worden activiteiten georgani-
seerd om (nieuwe) ontmoetingen te sti-
muleren waarbij aandacht is voor het
gevoel (soms) alleen of eenzaam te zijn.
De activiteiten zijn voor alle leeftijden.
Eenzaamheid aanpakken kunnen we niet
alleen. Doe mee en nodig iemand uit!
De Week tegen Eenzaamheid wordt in
het kader van het actieprogramma Eén
tegen eenzaamheid georganiseerd door
het ministerie van VWS, Welzijn en
Sport.

Rijden door rood
zorgde voor drie aanrijdingen
met trams en veel schade

(vervolg van pagina 13)

Specifiek voor kruisingen die niet met
slagbomen zijn beveiligd zal het tram-
bedrijf van de provincie samen met de
gemeenten Utrecht en Nieuwegein een
afwegingskader opstellen. Dit kader dient
als meetlat voor extra acties die vanaf
medio 2022 zullen worden uitgevoerd.

Vijf miljoen schade aan trams
Vijf trams zijn door deze aanrijdingen ern-
stig vernield. De reparatieschade be-
draagt circa 5 miljoen euro. Onduidelijk is
nog of de voorste tram die in maart 2021
bij stadion Galgenwaard werd aangere-
den hersteld kan worden of total loss
moet worden verklaard. De provincie
Utrecht voert een juridische procedure
om de kosten te verhalen op de verzeke-
ringsmaatschappij van de partij die ver-
antwoordelijk is voor deze schade. Om
de technische reserve van de tramvloot
te vergroten, is voordat deze incidenten
plaatsvonden al een bestelling geplaatst
voor vijf nieuwe trams. Deze trams zullen
in de periode tot zomer 2022 binnenko-
men en zo snel mogelijk worden ingezet
voor de dienstregeling.
Voor korte termijn maatregelen aan de
kruisingen van de trambaan heeft de
provincie Utrecht 750.00 euro gereser-
veerd.
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Autobrand aan de Meerwal

Op nog geen 400 meter van de auto-
brand in de nacht van maandag op
dinsdag aan de Raalterveste, vond in
de nacht van dinsdag op woensdag
een autobrand plaats aan de Meerwal.
Deze keer moest een bestelbus het
ontgelden. Alles wijst erop dat een py-
romaan actief is in de wijk.

De tweede brand ontstond in een bestel-
bus die geparkeerd stond op een par-
keerplaats aan de Meerwal. Deze brand
vond omstreeks 00.05 uur plaats, die aan
de Raalterveste rond 01.45 uur. De
brandweer werd ook hier weer vlot in-
gezet om de brand te bestrijden. De
brand was snel uit, maar de schade aan

de bus is groot. Hoe de brand exact heeft
kunnen ontstaan is nog onbekend.

De politie onderzoekt ook deze brand en
kan nog niet zeggen of beide zaken iets
met elkaar te maken hebben. Onderzoek
moet uitwijzen of de brand door een en
dezelfde persoon is aangestoken.
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Politie op scherp
na meerdere
mogelijke schietincidenten
in Nieuwegein en Vianen

In de nacht van 16 op 17 september is
eenwoning aandeJokeSmitlaan inVia-
nen beschoten. Een nacht later, op 18
september was een woning aan de
Vaartstraat in Vreeswijk het doelwit. De
politie heeft beide beschietingen in on-
derzoek.

De beschieting in Vianen was rond 03.30
uur. Bewoners van de Joke Smitlaan
schrokken wakker van een aantal harde
knallen. In de ramenvanéén vandewonin-
gen zaten kogelgaten. De bewoners lagen
op het moment van de beschieting te sla-
pen en zijn niet gewond geraakt.

In de nacht van 17 op 18 september, werd
een woning aan de Vaartstraat ook rond
03.30 uur beschoten. De bewoners heb-
ben wel iets gehoord, maar ontdekten de

In Batau Noord in Nieuwegein zette de
politie zaterdag 18 september de wijk
hermetisch op slot na de melding van
mogelijke schoten

volgende ochtend pas de kogelgaten in de
ruiten.

Getuigen
De politie onderzoekt of er een verband
bestaat tussen de beschietingen in Vianen
en Nieuwegein. De recherche hoopt dat
mensen die meer weten over deze be-
schietingen of iets verdachts hebben ge-

zien in de buurt van de getroffenwoningen,
dat doorgeven.

Tips
Heeft u informatie waar de politie de dader
of daders van de beschietingen kan vin-
den? Misschien heeft u camerabeelden
waaropmogelijk de dader of daders te zien
zijn? Neem dan contact op met de op-
sporingstiplijn: 08006070 of bel met Meld
Misdaad Anoniem: 08007000.

Ook ‘schoten’ gehoord
aan de Apolloburg
In Nieuwegein hoorden bewoners zater-
dagavond 18 september ook mogelijke
schoten. De politie nam ook deze melding
serieus endeeduitgebreid onderzoek in de
omgeving van de Apolloburg.
‘Er werd echter niets verdachts gevonden
in de wijk Batau bij de Apolloburg maar ne-
men dit soort meldingen zeer serieus’,
meldt een woordvoerder van de politie.
‘Daarmee is het onderzoek voor dit voorval
aan de Apolloburg afgesloten.’
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Overzicht van evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein

Expositie over de waterlinie
in het Atrium van het Stadshuis
Vanaf 14 juni.
13 Kunstwerken zullen op 3d posters
worden geprint.

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: Onderne-
mers vertellen over 50 jaar onderne-
men in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samen-
voornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschil-
lende 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.

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezel-
ligheid 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 Midden-
gaarde; 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 typi-
sche Nieuwegeinse locaties die je zek-
er zult herkennen. Op elke locatie dient
u een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De be-
doeling is om alle locaties zo snel mo-
gelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/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/ac-
tiviteiten/sprekendebeeldenroute.

Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in on-
twikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeen-
schap: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkel-
ing.

Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwe-
gein: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
ennu/verhalen/verhalen-inwoners.

Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.
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Aankondiging Sinterklaasactie 2021. 
Vrijdag 19 november  en  Zaterdag 20 november 
vanaf 18:00 tot 21:00 uur      vanaf 9:30 tot 12:30 uur. 

Heeft u een Stadspas of een doorverwijzing van een 
officiële instantie?  

En heeft u kinderen van 0 tòt 12 jaar? 
 

Kom je dan uiterlijk 12 november inschrijven 
voor de Sinterklaasactie om (gratis) speelgoed 

uit te komen kiezen. 
 

(Vredebestlaan 23, Nieuwegein) 
Inschrijving tijdens openingstijden:  Vrijdag 12:30 tot 16:00 uur 

Laatste inschrijfmogelijkheid: vrijdagmiddag 12 november. 

Zonder inschrijving geen toegang op 19 en 20 november. 

Huisregels:   1.  Geen kinderen naar binnen 
2. Alleen toegang op vertoon van deze brief 
3. Per gezin maximaal 1 persoon naar binnen 
4. 20 minuten tijd om speelgoed uit te zoeken 
5. Neem uw eigen tas(sen) mee 

mailto:s.tuitel@merwestein.nl
mailto:karin@samenvoornieuwegein.nl
mailto:karin@samenvoornieuwegein.nl
0643368435
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/geina-escape-route
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/geina-escape-route
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/sprekendebeeldenroute
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/sprekendebeeldenroute
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling
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http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-ennu/verhalen/verhalen-inwoners
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-ennu/verhalen/verhalen-inwoners
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/fotos-toen-en-nu
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/fotos-toen-en-nu
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


Maatregelen voor verbetering
mobiliteit en bereikbaarheid

Het college van burgemeester & wet-
houders heeft het Mobiliteitsprogram-
ma vastgesteld en ter besluitvorming
voorgelegd aan de gemeenteraad. Het
programma bevat een uitgebreid pak-
ket aan maatregelen om de mobiliteit
en bereikbaarheid van Nieuwegein de
komende jaren te verbeteren. Het pro-
gramma is een uitwerking van de Mo-
biliteitsvisie en is opgesteld na partici-
patie met inwoners, ondernemers, on-
derwijs- en zorginstellingen en een
groot aantal belangengroeperingen.

'Het is een prachtig pakket maatregelen
voor de komende twee jaar, dat tegemoet
komt aan wat de stad nodig heeft. Het is
een goede eerste stap om ervoor te zor-
gen dat de groei van de stad wat mobili-
teit betreft in goede banen wordt geleid',
aldus wethouder Ellie Eggengoor (Mobi-
liteit). 'Heel belangrijk, omdat het verbe-
teren van de bereikbaarheid een rand-
voorwaarde is voor de leefbaarheid van
de inwoners en ondernemers, voor de
vergrijzing van de gemeente en voor het
realiseren van de verstedelijkingsop-
gave.'

Doelstellingen
Op 1 april is de Mobiliteitsvisie Nieuwe-
gein 2030 door de gemeenteraad vast-
gesteld. Deze visie verwoordt de ambities
van Nieuwegein en is in het Mobiliteits-
programma vertaald in de volgende doel-
stellingen, in volgorde van prioriteit:
• voor binnenstedelijke verplaatsingen
hebben lopen en fietsen de voorkeur;
• voor verplaatsingen van, naar en bin-

Wethouder Ellie Eggengoor

nen Nieuwegein moet openbaar vervoer
een belangrijke rol spelen;
• de openbare ruimte/verkeersruimte
moet levensloopbestendig zijn ingericht,
zodat iedereen zich kan verplaatsen, met
of zonder beperking;
• het functioneren van het mobiliteitssys-
teem is toekomstbestendig en duurzaam,
onder andere door het bevorderen van
ketenmobiliteit en het gebruik van elek-
trische of waterstofvoertuigen;
• autoverkeer met een herkomst of be-
stemming in Nieuwegein en autoverkeer
tussen wijken maakt gebruik van de
hoofdstructuur; waarbij het verbeteren
van verkeersveiligheid, leefbaarheid en
gezondheid altijd tot de eisen behoort.

Maatregelen
'De maatregelen uit het Mobiliteitspro-
gramma die nu worden voorgesteld

voeren we in de komende twee jaar uit
en zijn daarom vooral gericht op fiets,
lopen en OV. Zo gaan we het fietsverkeer
bevorderen onder meer door het fiets-
netwerk te actualiseren met een verbeter-
de vindbaarheid, meer ruimte voor de
fiets op wijkwegen, meer gescheiden
fietsstroken en fietsstraten. Ook zorgen
we voor betere ontsluiting en stallingsmo-
gelijkheden bij tramhaltes en winkelcen-
tra voor fietsen én het aanbieden van
deelfietsen.'

'Verder pakken we de toegankelijkheid
van OV-haltes en voet- en fietspaden
voor mensen met een beperking aan.
Ook gaan we een risicoanalyse van de
verkeersveiligheid uitvoeren, op basis
waarvan we concrete maatregelen kun-
nen nemen. De mogelijkheden om loca-
ties te kunnen melden waar handhaving
nodig is vanwege verkeersveiligheid wor-
den verbeterd en er komt een actieplan
op het gebied van educatie en voorlicht-
ing.'

'Op het gebied van duurzaamheid gaan
we elektrisch vervoer stimuleren door het
uitbreiden van (snel)laadfaciliteiten. In de
volgende fase van de uitvoering (2024)
zullen onder andere de doorstroming en
knelpunten in de hoofdstructuur voor au-
toverkeer worden aangepakt, onder meer
door de introductie van (nog meer)
slimme verkeerslichten',

Het Mobiliteitsprogramma staat op 30
september op de agenda van de avond
van de raad.
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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: 'Na de schild- en de blindwantsjes van de vorige weken vond
ik ook nog een grondwantsje in mijn achtertuin. Zo'n grond- of
bodemwants zou van kleine zaden leven, hoewel ik geen idee heb
hoe ze hun zaadjes met die heel dunne zuigsnuitjes naar binnen
slurpen. En dan die naam! Gewone rookwants heet dit half om half
donkerrode wantsje, dat ook nog wel eens naar geelbruin kan
kleuren. Het heeft maar twee naaste verwanten, die dus ook rook-
wants als familienaam hebben. Hoe ze aan die familienaam
komen is mij ook een raadsel, want ik weet niet alles van want(s)
en maar één ding weet ik zeker: ze roken niet.'
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Spannende experimenten in
De Grote Efteling Koekoek Show
(8+)
Houd jij van een goeie grap, ga je graag de
strijd aan en ben jij altijd klaar voor een span-
nend experiment? Kom dan nu naar de
nieuwste theatershow van de Efteling, want
we zijn uitgenodigd door de directeur van de
Efteling! Dat gebeurt natuurlijk niet iedere
dag, maar wij hebben geluk! Hij is er nog niet,
maar wij mogen alvast plaatsnemen in zijn b
ijzondere kantoor. Dat hangt vol beeldscher-
men, knoppen en hendels waar we natuurlijk
niet aan komen… toch?
‘De Grote Efteling Koekoek Show (8+)’ is op
zondag 26 september twee keer te zien in DE
KOM.
Zondag 26 september, 13.00 en 16.00,
€ 19,50, Rabobankzaal.

Plien & Bianca
Plien & Bianca vormen een genre op zich en
zijn al jaren niet meer weg te denken uit de
top van het Nederlandse cabaret. Hun vorige
theaterprogramma ‘Gaat het nog door?’ werd
genomineerd voor de Poelifinario en kreeg
lovende recensies. 'Een lust voor het oog én
de lachspieren', schreef Trouw in een vier-
sterrenrecensie. Ook hun nieuwe show ‘En
nu dan?’ die op 27 en 28 september in DE
KOM te zien is zit vol meesterlijke typetjes,
scherpe dialogen en sublieme timing. De
dames nemen je mee op een onbekommerde
avond van hartverscheurende humor en on-
troerende hilariteit.
Maandag 27 en dinsdag 28 september,
20.15, rang 1 € 32,00, rang 2 € 30,00,
loge € 36,00, Rabobankzaal.

Wervelende
Jakop Ahlbom Show 'SYZYGY'
Jakop Ahlbom maakt wervelende voorstellin-
gen, waarin met mime, dans, humor, slapstick
en illusionisme fantasie en realiteit met elkaar
verstrikt raken. ‘SYZYGY’ is een magische en
poëtische reis die ons langs zowel het werke-
lijke als het onwerkelijke voert en een blik
werpt op ons lichaam. Hoe hebben cultuur en
media invloed op ons zelfbeeld? Kunnen we
omgaan met verandering? Hoe ver gaat
maakbaarheid en wat is schoonheid? Op
woensdag 29 september spelen vier vrouwe-
lijke performers in DE KOM een spannend
spel met surrealisme en transformatie.
Woensdag 29 september, 20.30, € 22,00
kleine zaal.

John Williams presenteert
R&B Old Skool Hits PART 2
Na het grote succes van het eerste seizoen
kon het vervolg niet uitblijven! Op vrijdag
1 oktober gaat DE KOM verder met ‘R&B Old
Skool Hits PART 2’, de trein dendert door!
Met een nieuw repertoire, nieuwe anekdotes
en nieuwe herinneringen maken we er weer
een oldschool feestje van! Tijdens deze voor-
stelling neemt John Williams, de populaire
televisiepresentator, je mee op reis door zijn
eigen platenbak met al zijn favoriete R&B hits
van toen. Jodeci, Boyz II Men, SWV, Black-
street en nog veel meer komen aan bod op
het leukste feestje van Nederland. Voor één
avond waan je je weer in 'The Challenge',
'Imperium', 'Locomotion' of 'Bluetiek-in'. De
discotheken waar je in een lange rij moest
staan voor de beste swingbeats.
Vrijdag 1 oktober, 20.15, rang 1 € 29.50,
rang 2 € 27.50, loge € 33.50, Rabobankzaal.

Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor
voorstellingen te reserveren
naar de theaterkassa:

0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl
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FOTO: R&B Old Skool hits - Twenty8 productionsFOTO: Plien & Bianca - Katinka Krijgsman

FOTO: SYZYGY - Léon Hendrickx & Studio MiNSK
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Museum Warsenhoeck
neemt collectie
Vreeswijks Museum over

Het Vreeswijks Museum heeft na 33
jaar definitief haar deuren gesloten. De
belangrijkste reden is het gekrompen
en verouderde vrijwilligersbestand. De
Historische Kring Nieuwegein, be-
heerder van Museum Warsenhoeck,
neemt de volledige collectie over. Re-
den voor Frans Evers om in gesprek te
gaan met vrijwilliger en oprichter
Harry Koppelrath voor tekst en uitleg.
Jos van Vogelpoel maakte een video-
verslag.

Het bestuur van het Vreeswijks Museum
nam het besluit om de deuren te sluiten
niet lang geleden. Volgens Harry Koppel-
rath, oprichter van het museum, was de

situatie onhoudbaar. Het museum heeft
een sterk uitgedund en verouderd vrij-
willigersbestand en het was financieel
lastig rondkomen. De collectie is met
name door hem en zijn team bij elkaar
gebracht.

Het bestuur was bang dat het museum
op den duur stuurloos zou worden. 'Ik
ben 79 en de oudste vrijwilliger is 92.
Vanwege de hoge leeftijd van de vrijwil-
ligers is het beter om nu alles goed te or-
ganiseren, voor we plots komen te overlij-
den en er niks geregeld is', zegt Koppel-
rath. 'Het is heel moeilijk om nieuwe vrij-
willigers te vinden.'

Geschikte plek
Het bestuur van het Vreeswijks Museum
zocht in Nieuwegein naar een geschikte

plek voor de collectie, zodat de geschie-
denis van Vreeswijk, Jutphaas en Nieu-
wegein daar zichtbaar blijft. Bovendien
verloopt de samenwerking met Museum
Warsenhoeck al jaren goed.

Koppelrath: 'We hebben gekozen voor
het Museum Warsenhoeck, omdat het
een geregistreerd museum is. De Mu-
seumwerf Vreeswijk is dat niet.' Een
geregistreerd museum kan aantoonbaar
voldoen aan criteria voor een kwalitatief
hoogwaardige invulling van de functies
van een museum.

De gemeente Nieuwegein hoopt dat een
deel van de collectie straks in publieksge-
bouwen te zien is. Hier staat de Histori-
sche Kring Nieuwegein voor open. Wan-
neer? Dat kan nog niet gezegd worden.

Start buitenexpositie Boogbrug
Vianen

Op 23 september start de buitenexposi-
tie 'Boogbrug Vianen' die Rijkswater-
staat en het Stedelijk Museum Vianen
organiseren in het kader van de verwij-
dering van de brug. Bezoekers kunnen
wandelen of fietsen langs een serie met
twaalf grote borden waarop een mix
staat van historische, kunstzinnige en
informatieve foto'smet prikkelendevra-
gen of anekdotes. De borden staan aan
weerszijden van de brug.

Sascha Oskam, omgevingsmanager
Rijkswaterstaat: 'De Boogbrug is niet al-
leeneen icoondat jarenlanghet landschap
bepaalt, veel mensen hebben ook per-
soonlijke herinneringen aan de brug.Nu de
verwijdering van stalen boogconstructie
dichterbij komt, neemt de wens uit de om-
geving dan ook toe om een waardig af-

scheid te organiseren. Vanuit Rijkswater-
staat zochten we hiervoor de samenwer-
king op met het Stedelijk Museum Vianen.
Deexpositie isgeschikt voor jongenouden
laagdrempelig van opzet; de expositie is
vrij toegankelijk/gratis.'

Meike Jongejan, projectcoördinator bij het
Stedelijk Museum Vianen: 'Door de werk-
zaamheden en corona was het bijvoor-
beeld niet mogelijk om een laatste wande-

ling over de brug te organiseren. Wij zijn
daarom op zoek gegaan naar een andere
invulling en kwamen tot deze bijzondere
expositie. De afgelopen maanden ben ik
voor de invulling gedoken in het historisch
archief enwerd verrast door de vele,mooie
foto's en bijzondere verhalen. De brug ligt
er nu 87 jaar en in die tijd is er veel gebeurd.
Er is dan ook genoeg om te laten zien en te
vertellen over de brug.'

(verder lezen)
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Hoge Raad houdt veroordeling
in Nieuwegeinse
moordcommandozaak in stand

De Hoge Raad laat de veroordeling
van Werner E. in stand. E. kreeg in ho-
ger beroep een celstraf van veertien
jaar en zes maanden opgelegd na een
grote wapenvondst in opslagboxen in
Nieuwegein. De 42-jarige man werd
onder meer veroordeeld voor het voor-
bereiden van moord.

E. was het niet eens met een eerdere uit-
spraak van de rechtbank en begon een
zogenaamde cassatieprocedure: een ver-
zoek om het besluit te vernietigen. Omdat
de Hoge Raad ruim twee jaar over deze
procedure deed, krijgt E. een strafvermin-
dering van een half jaar.

De Hoge Raad is het met het hof eens
dat 'uit de bewijsvoering niet hoeft te blij-
ken wie het beoogde slachtoffer is, zo-
lang met voldoende bepaaldheid blijkt

welk misdrijf werd voorbereid en dat de
verdachte daarop opzet had'.

De politie vond in juli 2015 honderd vuur-
wapens in opslagboxen in Nieuwegein en
enkele gestolen Audi’s in garageboxen in
Maurik. Van de vijf veroordeelde leden
van de Utrechtse liquidatiebende werd E.
door het hof veroordeeld tot de hoogste
straf. De zaak is bekend onder de naam
26Koper, een voorloper van het huidige
Marengo-proces rondom Ridouan T. uit
Vianen.

Bij de aanhouding van E. en consorten
bleek dat de mannen doelwitten volgden,
observeerden en op foto en film vastleg-
den. Twee van hen, Abderrahim Belhadj
en Ranko Scekic, werden in 2016 dood-
geschoten.
FOTO: openbaar Ministerie met dank aan onze samenwerk-
ingspartner RTV Utrecht

Loket Burgerzaken gemeente
dicht van 24 t/m 27 september

Vanaf vrijdag 24 september 13.00 uur is
het loket Burgerzaken tijdelijk dicht.
Vanaf dinsdag28septembergaat het lo-
ket weer open. In de tussentijd moeten
het loket helaas even sluiten, want er
wordt gewerkt aan een nieuw en beter
online portaal voor de inwoners en on-
dernemers. Daarvoor voert de gemeen-
te Nieuwegein een nieuw systeem in

voor haar Burgerzaken producten. Wat
betekent dit voor jou?

• Je kunt tijdelijk geen afspraak maken.
• Je kunt tijdelijk geen producten aanvra-
gen, zoals een uittreksel, rijbewijs of pas-
poort.
• Je kunt ook geen producten ophalen, zo-
als een rijbewijs of paspoort.

Een nieuw portaal
Vanaf 28 september 09.00 uur kun je weer
een afspraak maken of online-zaken rege-
len bij de gemeente Nieuwegein. Bijvoor-
beeld verschillende uittreksels, Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) of een verhui-
zing doorgeven. Dit regel je online heel
makkelijk en snel via de gemeentelijke
website. Wil je toch liever langskomen op
het Stadshuis, dan kan dat op afspraak
vanaf dinsdag 28 september 09.00 uur.

Start buitenexpositie
Boogbrug Vianen

(vervolg van pagina 23)

Bezoek
De expositie loopt tot mei 2022. De fo-
toborden staan verspreid in de omge-
ving in sets van twee. De borden staan
aan de Nieuwegeinse kant op de Lek-
boulevard en aan de Viaanse kant bij
het ToeristischOverstapPuntDePont-
hoeve en bij de rotonde bij het pontje.
Er is geen vaste volgorde van de bor-
den.Op ieder punt kanmendaaromhet
bezoek starten. Er vaart een pontje tus-
sen Vianen en Nieuwegein waarmee
bezoekers naar de overkant kunnen
komen.

(verder lezen)
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Sportief Dagboek (3)

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen,
houdt van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad. Ieder
weekend vindt u hem langs de sport-
velden in Nieuwegein, nu voor De Digi-
tale Stad Nieuwegein en daarmee ook
voor De Digitale Nieuwegeiner.

‘Geinoord heeft zich zaterdag in
Beverwijk geplaatst voor de volgende
ronde in de strijd om de districtsbeker.
Met 2-4 werd de derde gewonnen bij De
Kennemers. Dat resultaat was toereikend
om door te bekeren samen met
Woudenberg dat in dezelfde poule
speelde en zaterdag thuis met 1-2 verloor
van zondagclub Hooglanderveen. Ook nu
was de spits Daniel Kops weer
doeltreffend voor Geinoord.’

‘Kops scoorde na 12 minuten uit een
penalty en verhoogde de score in de 23e
minuut (0-2). Vlak na rust werd het al
snel 0-3 via Timo Meerding die vorige
week ook al scoorde en Eser Oskilit nam
nummer vier voor zijn rekening. Geinoord
nam nu gas terug, daardoor kon de
thuisclub via Geoffry Purse twee keer
tegenscoren.’

‘Met deze 2-4-zege als opsteker werd de
terugreis naar Nieuwegein aanvaard
waar komende zaterdag ASC Nieuwland
als eerste opponent staat te wachten in
de reguliere competitie. Afwachten of
Daniel Kops en zijn medevoorwaartsen
zich weer kunnen profileren in aanvallend
opzicht en doelman Mitchel Temming de
nul nu wel kan vasthouden.’

Utrechtse
Golfclub Amelisweerd
overhandigd Cheque
aan Team KiKa Nieuwegein

De senioren commissie van Utrechtse
Golfclub Amelisweerd organiseerde,
op een prachtige zonnige donderdag,
een mooi golf toernooi op de prachtig
onderhouden golfbanen van Amelis-
weerd. 'Veel deelnemers waren die
dag aanwezig', vertelde de voorzitter
van de seniorencommissie, Cees van
der Weert.

De zeer betrokken aanwezige deelne-
mers hadden hun inschrijfgelden gedo-
neerd aan KiKa. Zij vonden het een goed

Eric Martherus neemt de cheque in
ontvangst van Cees van der Weert

doel en leverden zo hun bijdrage om de
genezingskans voor kinderen met kanker
te verhogen naar 95%.
Tijdens de prijsuitreiking verdubbelde de
winnaar van de senioren Matchplay com-
petitie 2021, Rob Moesafier, de op-
brengst. Zo bedroeg de uiteindelijke op-
brengst 500 euro! Voorwaar een prachtig
resultaat voor KiKa!

Voorzitter Cees van der Weert, inwoner
van Nieuwegein, las de berichten en ac-
tie’s van Team KiKa Nieuwegein Op de

Digitale Stad Nieuwegein en ondernam
gelijk actie. Via Martin Reijmerink, hoofd-
redacteur van www.pen.nl werd snel het
contact gelegd tussen de Utrechtse Golf-
club Amelisweerd en Team KiKa
Nieuwegein.

Eric Martherus van Team KiKa
Nieuwegein nam de cheque in ontvangst
en bedankte alle deelnemers van het
golftoernooi voor hun hartelijke bijdrage!

Start buitenexpositie
Boogbrug Vianen

(vervolg van pagina 24)

Challenge
Onderdeel van de expositie is een
challen-ge waarin Rijkswaterstaat en
het Stedelijk museum jong en oud
uitdagen om een kunstwerk van de
brug te maken en in te sturen. De in-
vulling van het kunstwerk staat daarbij
vrij. Van een tekening of een knutselw-
erk tot een foto of een muziekstuk. De
kunstwerken kunnen via een foto of
een filmpje ingezonden worden aan
team.vaarwegen@rws.nl. Rijkswater-
staat en het museum gaan iets bijzon-
ders doen met de kunstwerken. Wat?
Dat maken zij aan het einde van de ex-
positie bekend.
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Restauratie Fort Jutphaas
legt waterliniegeschiedenis
bloot

De eigenaar van Fort Jutphaas en de
provincie Utrecht hebben de handen
ineen geslagen: een deel van het rijks-
monument wordt gerestaureerd! Tij-
dens de restauratie worden steeds
meer stukjes waterliniegeschiedenis
blootgelegd. Niet alleen het fort is vol-
op in ontwikkeling.

Ook Park Rijnhuizen, waar Fort Jutphaas
midden in ligt, ontpopt zich steeds meer
tot een goed bereikbare en klimaatneu-
trale plaats waar van alles te beleven is.

Fort Jutphaas
Met behulp van een hypothecaire lening
en een subsidie uit het programma Hol-
landse Waterlinies van de Provincie
Utrecht is het mogelijk om de buitengevel
en het interieur van bomvrij gebouw A
van Fort Jutphaas te restaureren.
Van oudsher is Fort Jutphaas onderdeel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een
verdedigingslinie tussen Muiden en
Gorinchem die water inzette om het land
te verdedigen. In 2021 is de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie toegevoegd aan de

UNESCO Werelderfgoedlijst, als uitbreid-
ing op de Stelling van Amsterdam.
Samen vormen deze twee verdedigings-
linies nu de Hollandse Waterlinies. In Fort
Jutphaas is nu restaurant Céline geves-
tigd. De restauratie zorgt ervoor dat de
buitenkant van het fort in ere hersteld
wordt.

Wist je dat bij de restauratie van Fort Jut-
phaas veel hergebruikte stenen in de mu-
ren gemetseld zijn? Deze stenen waren
hard nodig, want sommige delen van het
fort waren zwaar beschadigd. Zo wordt
het fort letterlijk in oude glorie hersteld.
De Provincie Utrecht draagt hieraan bij,

want het fort met haar fortwachterswo-
ning geeft de wijk Rijnhuizen identiteit.
Het is een van de eerst gebouwde forten
van het werelderfgoed de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie.

Park Rijnhuizen
Fort Jutphaas ligt verscholen in een groe-
ne oase in het verstedelijkte Nieuwegein.
Dit gebied is volop in ontwikkeling: het
waterliniekarakter wordt steeds meer
blootgelegd, de brug met de stad wordt
geslagen en er is ruimte voor klimaat-
adaptatie.
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Wie is er aansprakelijk
wanneer je als zzp’er
een bedrijfsongeval krijgt?

Bedrijfsongevallen zijn helaas geen
zeldzaamheid in Nederland. In veruit de
meeste gevallen valt de schade mee,
maar er zijn zeker ook gevallen waarbij
er wel sprake is van serieus letsel. Als
medewerker in loondienst kun je je
werkgever daarvoor aansprakelijk stel-
len als de werkgever nalatig is geweest,
hoe pijnlijk zo’n procedure ook kan zijn.
Maar wat als je zzp’er bent en een be-
drijfsongeval krijgt tijdens een klus
voor een opdrachtgever?

Wanneer je letsel oploopt en je in loon-
dienst bent, kun je je ziekmelden en krijg je
voorlopig doorbetaald. Als zzp’er ben je
geheel zelf verantwoordelijk voor het ge-
nereren van je inkomsten. Als je als gevolg
van een bedrijfsongeval niet of niet meer
geheel kunt werken, heeft dat ernstige ge-
volgen voor je inkomen. Dit is iets waar je
als zelfstandig ondernemer eigenlijk voor-
zorgsmaatregelen voor moet nemen. Het
is verstandig om een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering af te sluiten wanneer je
ondernemer wordt. Helaas is het zo dat dit
een dure verzekering is voor zelfstandig
ondernemers. Een (tijdelijk) alternatief is je

aansluiten bij een Broodfonds waar je
iedere maand geld in stort. Je kunt dan als
je niet kunt werken als gevolg van een
bedrijfsongeval tot maximaal twee jaar een
inkomen uit het fonds halen. Hoe dan ook
zul je echter te maken krijgen met een ver-
lies aan inkomsten.

Een werkgever heeft een zorgplicht ten
opzichte van zijn medewerkers. In principe
ben je als zzp’er je eigen werkgever. Maar
hoe zit het dan met opdrachtgevers die jou
als zzp’er inschakelen? Hebben die ook
een zorgplicht ten opzichte van jou? Sinds
de Hoge Raad zich hiervoor heeft uitge-
sproken in 2012, is het zo dat in bepaalde
situaties ook een zorgplicht heeft ten
opzichte van zzp’ers die inhuurt.
Wanneer een ongeval plaatsvindt in een
situatiewaarbij de zzp’er die het slachtoffer
is van het ongeval werkzaamheden uit-
voerde die werknemers van de opdracht-
gever ook hadden kunnen uitvoeren, is het
mogelijk om de opdrachtgever aansprake-
lijk te stellen voor de letselschade. Een
voorwaarde is wel dat de opdrachtgever
niet voldoende aan zijn zorgplicht heeft
voldaan wat veiligheid van het werk en de
werkplek betreft. Is er sprake van opzet-
telijk of roekeloos gedrag van de zzp’er,
dan is deopdrachtgever natuurlijk niet aan-
sprakelijk.

Denk je dat jouw opdrachtgever aanspra-
kelijk gesteld kan worden voor jouw let-
selschade als gevolg van een bedrijfs-
ongeval onder diens zorgplicht? Houd er
dan rekening mee dat je een juridisch ge-
vecht te wachten kan staan. Je kunt je hier-
bij het beste bij laten staandoor eengespe-
cialiseerde letselschade jurist. Niet alleen
kan deze ervoor zorgen dat de juridische
procedures correct worden doorlopen,
maar de letselschade jurist kan ook het
contact met de opdrachtgever onderhou-
den zodat jij niet met de confrontatie op-
gezadeld wordt. Ook het daadwerkelijk
aansprakelijk stellen vandeopdrachtgever
kan door de letselschade jurist gedaan
worden.

De kern van het verhaal is dus dat er
omstandigheden zijn waaronder je een
opdrachtgever aansprakelijk kunt stel-
len bij letselschade als gevolg van een
bedrijfsongeval. Dat is echter geen re-
den om geen arbeidsongeschiktheids-
verzekering te nemen, want in veel ge-
vallen kun je als zzp’er niemand aan-
sprakelijk stellen. En dan zou het toch
wel heel erg vervelend zijn als je niet
meer (volledig) kunt werken maar geen
compensatie voor je verlies aan inkom-
sten kunt krijgen.

https://www.pen.nl/artikel/nieuw-stationsgebied-city-krijgt-een-gezicht
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Commando's trainen scholieren

‘Ik sport wel,
maar niet zo intens als dit!’

'Handen omhoog. Linkerschouder,
rechterschouder. Zo ja, stukje naar
links nog', roept een marinier op het
gras van Sportpark Galecop. 'Denk na
voordat je iets doet!' Scholieren van
het Oosterlicht College en het MBO
Utrecht lopen in een groene overall
met een houten balk boven hun hoofd
over het gras. Ze worden gedrild door
vooral (oud-)commando’s en ander
defensiepersoneel. 'Recht blijven!
Eén, twee en leg de balk weer terug op
de grond.' Sportfysiotherapeut Rick
van Dijk: 'Als je kracht levert, adem je
uit!’. Gedurende de dag geeft hij alle
leerlingen training om beter te leren
ademen.

Derde keer alweer
Cees van Rootselaar, sportcoördinator
van medeorganisator SportID is blij dat
Nieuwegein de Nationale Sportweek al-
weer mocht organiseren, samen met vier
andere gemeenten. 'Het draagt bij aan de
doelstellingen die we hebben om jonge-
ren meer te laten sporten en om sport
meer onder de aandacht te brengen',
zegt hij. Dat is tevens het idee van
NOC*NSF achter de Nationale Sport-
week. De sportdag is georganiseerd in
samenwerking met defensie.
Dat Nieuwegein het evenement voor het
derde jaar op rij organiseert, geeft wel
aan hoe belangrijk alle partners het even-
ement vinden, benadrukt Van Rootselaar.
'Deze jongeren hebben morgen spier-
pijn', zegt hij met een grijns op zijn ge-
zicht als de kinderen met zweet op hun
voorhoofd komen langsrennen.

De leerlingen gaan langs verschillende
stations, waar ze op fysiek en mentaal
gebieden worden getest. Ze bouwen een

vlot, schieten, kruipen en tillen kisten en
een brancard met pop over het parcours.

Het gaat om de balans
Egberd Ruijgrok zat vroeger bij het Korps
Commandotroepen en is inmiddels al
twaalf jaar bezig met het organiseren van
mentale en fysieke trainingen. Ruijgrok:
'Het gaat vandaag ook om normen en
waarden. Hoe gaan we met elkaar en
ons lichaam om?' Het gaat om de balans
tussen goed eten, een beetje fit zijn en
soms wat minder eten, zegt hij.
Dai Carter, voormalig lid van het Korps
Commandotroepen en een van de ge-
zichten van het televisieprogramma
Kamp van Koningsbrugge vult aan: 'Vaak
stoppen mensen omdat het mentaal te-
veel wordt, terwijl zij fysiek nog een stuk
verder kunnen gaan.' Hij ziet dat de doel-
groep waar hij veel mee werkt en die
vandaag in Galecop rondloopt, veel
kampt met stress en spanning. 'En adem-
haling helpt daartegen; hier kan meer
mee worden gedaan.'

Let op je ademhaling!
Sharon van Hal en Merel Ster zitten sa-
men in een groepje en proberen een
enorme band een aantal keer te kiepe-
ren. Ze hebben het zwaar, maar doen
hun best. Ster heeft last van astma. 'Het
gaat niet goed. Als ik mij inspan, krijg ik
daar last van. Ik sport normaal gesproken
wel, maar niet op deze intense manier',
zegt ze. De ademhalingsoefeningen hel-
pen haar weer tot rust te komen. Werk
samen en denk na voor je handelt, krij-
gen de scholieren regelmatig te horen.
Van Rootselaar benadrukt dat de plan-
nen van zijn organisatie verder reiken
dan vandaag en de rest van de week. 'De
aandacht die deze week genereert, ge-
bruik je voor de rest van het jaar', zegt
hij. 'Dit doen we het hele jaar door het
ondersteunen van verenigingen en het
organiseren van naschoolse activiteiten
en clinics.'

Hij weet dat er vooral op het gebied van
overgewicht bij Nieuwegeiners nog flinke
stappen te maken zijn. 'Sommige men-
sen zijn alleen moeilijk te vinden of heb-
ben weinig te besteden', zegt Van Root-
selaar. Daar komt nog bij dat het aantal
jongeren dat lid is van een sportvereni-
ging afneemt.

Nadat Nieuwegein de eerste sportweek
organiseerde, twee jaar geleden, zagen
verenigingen in de gemeente een toe-
name van het aantal aanmeldingen bij
sportclubs, zegt hij. De Nieuwegeinse
wethouder sport, John van Engelen: 'Wij
hebben geen precieze cijfers, maar heb-
ben zeker de indruk dat zo’n week een
positief effect heeft op de populariteit van
sport.' En volgend jaar? 'Dan gaan we tij-
dens de Nationale Sportweek weer een
heleboel evenementen organiseren, of
we de sportweek nou officieel organise-
ren of niet', zegt Van Rootselaar.

Militaire training van familie
Manon Timmer staat toe te kijken, terwijl
haar groepje een werkend vlot probeert
te bouwen. Ze gelooft dat deze sport-
week jongeren kan motiveren en stimu-
leren om meer te sporten, maar dat dit
geldt volgens haar wel vooral voor jon-
geren die sporten al leuk vinden.
Van Hal is even later weer helemaal de
oude, als ze over het parcours loopt
waarbij ze een kist onder een camoufla-
genet door moeten slepen. 'Het gaat
weer beter. Dit is wel het leukste onder-
deel', zegt ze. Ster zit helemaal in haar
element; ze is dit gewend. Ster: 'Ik ben
vroeger gedrild door mijn familie. Op mijn
elfde begon ik met mijn militaire training
die ik van mijn familie kreeg. Dit heb ik tot
mijn vijftiende gedaan.' Haar opa wilde
dat ze bij het leger zou gaan, en zelf wil
zij dat ook. Precies waar defensie op
hoopte: jonge gemotiveerde aanwas.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen
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Raadsvergadering
op donderdag 23 september

Op donderdag 23 september vergadert
de gemeenteraad. De raadsvergade-
ring vindt plaats op het Stadshuis. De
publieke tribune is helaas nog geslo-
ten. Op de online tribune bent u vanaf
19.30 uur van harte welkomom livemee
te kijken. De volgende onderwerpen
staan onder andere op de agenda.

• De Regionale Energie Strategie (RES)
Het college vraagt de gemeenteraad de
Regionale Energiestrategie (RES) U16 1.0
vast te stellen inclusief het concept bod van
1,8 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030
met de daarbij behorende randvoorwaar-
den richting het Rijk en disclaimer. DeRES
1.0 moet door zestien gemeenten, de pro-
vincie en vier waterschappen worden vast-
gesteld.Devoorgesteldeambitie vanNieu-
wegein in deze RES U16 1.0 richt zich op
de opwekking van zonne-energie. Dit ge-
beurt door de komst van een extra zonne-
veld en zonnepanelen op daken, naast de
reeds bestaande duurzame elektriciteits-
opwekking van windpark Nieuwegein,
twee zonneveldparken en zon-op-dak.

• Ontwikkelingen in Rijnhuizen
Het college vraagt de gemeenteraad in te
stemmen met de vestiging van een voor-
keursrecht op enkele percelen in het ge-
bied Rijnhuizen. Door de Wet voorkeurs-
recht gemeenten (Wvg) en deze aanwij-
zing zijn eigenaren verplicht om, wanneer
zij hun perceel/percelen wensen te verko-
pen, deze eerst te koop aan te bieden aan
de gemeente. De gemeente neemt hier-
door eengoedepositie in opdegrondmarkt

• Vaststellen van grondexploitatie Kind-
centrum en woningen Vreeswijk
Het college vraagt de gemeenteraad in te
stemmen met de plannen voor een kind-
centrum met sportvoorziening aan de In-
dustrieweg 1B en daarvoor het pand aan te
kopen. Daarnaast stelt de gemeente-raad
de grondexploitatie vast van dit Kindcen-
trum en woningen in Vreeswijk. Daarvoor
wordt een bedrag van € 1.600.000,- voor-
zien en onttrokken aan de reserve van
Grondbedrijf.

Te bekijken via deze livestream op don-
derdag 23 september.
De raadsvergadering begint om 19.30 uur.
Maandag 27 september staat als eventue-
le reserveavond gepland.

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 Facebook-pagina

(@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raad
ngein) en website www.nieuwegein.nl.
Voor meer informatie kun je contact opne-
men met de griffie via telefoonnummer

14030 of via het e-mailadres
griffie@nieuwegein.nl.

29

Avond van de Raad
op donderdag 30 september

Op donderdag 30 september is er
vanaf 20.00 uur weer een Avond van
de Raad. Omdat het kabinet per 25
september het thuisadvies versoepelt
naar ‘werk thuis als het kan en op kan-
toor als het nodig is’ en omdat de 1,5
meter afstand wordt losgelaten heeft
de gemeenteraad besloten om 30 sep-
tember voor het eerst weer fysiek te
gaan vergaderen op het Stadshuis. Tij-
dens de vergadering wordt van ieder-
een gevraagd zich te houden aan de
basisregels zoals het thuisblijven bij
klachten en goede hygiëne en zal er
zoveel als mogelijk worden geventi-
leerd.

Ook publiek en meesprekers zijn weer
welkom bij de Avond van de Raad. Daar-
bij wordt het aantal plaatsen op de pu-
blieke tribune gemaximeerd om overvolle
vergaderruimtes te voorkomen. Wil je op
de publieke tribune plaatsnemen tijdens
de Avond van de Raad van 30 septem-
ber? Meldt dit dan uiterlijk op 30 septem-
ber om 12.00 uur bij de griffie via
griffie@nieuwegein.nl of telefoonnummer
14030. Afhankelijk van de ontvangen ver-
zoeken wordt dan gekeken of er ruimte
is. Uiteraard blijft het daarnaast voor
iedereen mogelijk de Avond van de Raad
digitaal live mee te kijken en terug te kij-
ken via de desbetreffende agendapagina
op https://ris2. ibabs.eu/Nieuwegein.

De volgende onderwerpen staan onder
andere op de agenda.

• Dialoog raad met de stad: Uitvoer-
ingsprogramma mobiliteitsvisie
Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad
de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 vast-
gesteld. Met dit uitvoeringsprogramma
heeft het college deze visie uitgewerkt.
De gemeenteraad gaat graag met de in-
woners in gesprek over de voorgestelde
uitwerking waarin onder meer aandacht
is voor het behoud van een goede bereik-
baarheid per auto in en rondom Nieuwe-
gein, optimalisatie en uitbreiding van het
fietsnetwerk, verbetering van openbaar
vervoer en het terugdringen van nega-
tieve effecten van autoverkeer.

• Dialoog raad met de stad: Startnotitie
A12 zone
De startnotitie A12 zone gaat over de

mogelijkheid om extra woningen te reali-
seren in een nieuw stuk stedelijk gebied
om zo een bijdrage te leveren aan de
woningvoorraad in de Utrechtse regio.
Daarnaast biedt deze ontwikkelingsmo-
gelijkheid kansen om een aantal issues
waar we als stad tegenaan lopen aan te
pakken, zoals het terugdringen van mi-
lieuhinder van de A12, het versterken van
OV- en fietsverbindingen en investerin-
gen in landschap en recreatiemogelijkhe-
den. De gemeenteraad gaat graag met
inwoners in gesprek over het mogelijk in-
gaan van de komende onderzoeksfase
van de toekomstige ontwikkelingen in de
A12 zone en het opstarten van de dia-
loog met de stad hierover.

• Dialoog college met de raad: Groei-
ende stad (woningbouw)
Het college gaat met de gemeenteraad in
gesprek over de mogelijkheden van won-
ingbouw en informeert de gemeenteraad
over de uitkomsten van een aantal onder-
zoeken naar de mogelijkheden voor meer
sociale huur en middenhuur in Nieuwe-
gein.
Te bekijken via: www.nieuwegeinser-
aad.live/stream1

• Raadsvoorbereidend: Voorbereid-
ingskrediet Parkeergarage P15
Het college vraagt de gemeenteraad
814.400,- ter beschikking te stellen ter
voorbereiding van de bouw van parkeer-
garage Zuid. Van dit bedrag kan onder
andere grond worden aangekocht van
het Antonius-ziekenhuis. De gemeenter-
aad gaat met elkaar in debat over het al
dan niet toekennen van het krediet.

• Dialoog college met de raad: Onder-
zoek naar vitale scholen
Het onderzoek naar de mogelijkheden
voor de vernieuwing van scholen in Nieu-
wegein is in volle gang. Het college infor-
meert de gemeenteraad over de eerste
inzichten op de vraag of bestaande scho-
len kunnen worden behouden of op een
hoogwaardige manier kunnen worden
vernieuwd.
Te bekijken via www.nieuwegeinser-
aad.live/stream2

Meepraten bij de dialoog raad met de
stad over de Uitvoeringsagenda mo-
biliteitsvisie en de startnotitie A-12 zone?
Meld je, tot 24 uur van tevoren, aan via
email: griffie@nieuwegein.nl of door te
bellen naar de griffie: 14030.
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Wethouder Marieke Schouten
legt stoeptegel
‘Houd de lijn vrij!’

Donderdag 16 september heeft wet-
houder Marieke Schouten van open-
bare ruimte een ‘Houd de lijn vrij!’-
stoeptegel gelegd. De tegel werd ge-
legd samen met BORG (Belangenbe-
hartiging Openbare Ruimte Gehandi-
capten) en de stichting Houd de lijn
vrij!. De blauwe tegel ligt in de stoep
voor het casino, vlakbij de rotonde
Noordstedeweg. Op deze drukke plek
komen verschillende verkeersgebrui-
kers bij elkaar en er staan veel fietsen-
rekken. Ook ligt er een route van de
geribbelde tegels, om slechtzienden
en blinden te helpen hun weg te vin-
den. Deze route wordt van tijd tot tijd
geblokkeerd door geparkeerde fietsen,
tassen, afval enzovoort.

Op de foto v.l.n.r. Malou Thijssen
(Stichting Houd de lijn vrij!) Marieke
Schouten, wethouder openbare
ruimte, Arend van Baarsen en Ton
Zimmerman (beide van BORG; belan-
gen openbare ruimte gehandicapten)

'Met de tegel wijzen we erop hoe belan-
grijk het is om deze routes vrij te houden.
Dit past ook in de wens van de gemeen-
teraad om de openbare ruimte beter in te
richten voor mensen die minder goed
kunnen lopen of zien.'
Marieke Schouten: 'Voor mensen die
slechtziend of blind zijn is het van groot
belang dat deze geleidelijnen worden vrij-
gehouden. Helaas weten veel mensen
niet waar deze lijnen voor zijn en plaat-
sen ze er obstakels op. Voor mensen met
een visuele beperking levert dat lastige
en zelfs gevaarlijke situaties op. En dat
willen we natuurlijk voorkomen.'

De Digitale Nieuwegeiner

Let op!
Oplichters doen zich voor
als medewerker Vitens

In Nieuwegein zijn momenteel oplich-
ters actief die zich voordoen als mede-
werkervanhetwaterbedrijfVitens.Hier-
voor waarschuwen bewoners via Twit-
ter. Een ouder echtpaar in de binnen-
stad van Nieuwegein rond de Stedes is
vandaagslachtoffergewordenvandeze
oplichters. Zij hebben inmiddels politie-
aangifte gedaan.

Volgens het slachtoffer doen diverse per-
sonen zich voor als medewerkers van
Vitens. Zo proberen zij oudere mensen
geld afhandig te maken. ‘De oplichters
komen binnen met het verhaal dat er een
bacterie in het water zou zitten. Daarna
komt er een tweede man binnen en die
haalt het huis leeg’ aldus een familielid van
het slachtoffer in een reactie. Ook doen zij
zich voor als meteropnemer, monteur, in-
specteur of watermonsternemer om bin-
nen te komen.

Advies
Wees alert en laat het de politie weten als
je iemand ziet en de boel niet vertrouwt.
Praat ook met ouderen in je omgeving, zo-
dat ook zij gewaarschuwd zijn voor deze
en andere babbeltrucs.

Castingdag
‘Geina, de buurtsoap’
komt eraan!

Speciaal voor de vijftigste verjaardag
van Nieuwegein maakt DE KOM een
buurtsoap voor en door Nieuwegein-
ers. Een professioneel team is al volop
aan de slag. Op zaterdag 2 oktober
wordt er in DE KOM gecast voor deze
soap. Aan de hand van één korte
scene uit het script laten enthousiaste

Nieuwegeiners zien wat ze in hun mars
hebben. Meedoen aan de casting?
E-mail dan naar buurtsoap@dekom.nl.
Ook als je wilt meedenken, meehelpen,
een kei bent in catering of op een an-
dere manier je rol wil pakken in de tot-
standkoming van deze Nieuwegeinse
soap!
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Column Heleen van den Hoven

‘De flow’

Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieu-
wegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troon-
ladder' 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: ‘Als schrijver hoop je erop, de
‘flow’. Het moment dat je sneller
schrijft dan je vingers kunnen tikken,
waarop je personages leven krijgen
en je met hen midden in het verhaal
zit. Het is het moment waar al die
uren, weken van research naar
achteren wijken en plaats maken voor
het verhaal. Het verstand geeft de
leidsels aan de ziel. Dat kan zelfs zo
sterk zijn, dat ik de volgende dag niet
meer precies weet wat ik geschreven
heb.’

‘Ook zonder die ziel kun je een
fantastisch boek schrijven. Je zinnen
worden niet beter als je in een flow
komt, je denkt er alleen minder over
na. Het verstand dat je nodig hebt om
de plot en verhaallijnen te combineren
en de personages in beweging te
brengen, heeft genoeg aan een
creatieve geest, tijd en zin.’

‘Maar de flow, die maakt het schrijven
wel speciaal. Het overkwam me
afgelopen week. Mijn zangles werd
afgezegd en ik dacht: Ha, extra
schrijftijd. Dus ging ik op mijn zolder
zitten om de tijd te vullen tot mijn
afspraak voor een online-interview.
Om halfzes kom ik, na een
droomscène, een moord en een
sabotage, uiterst tevreden beneden.
Ik zet een pot thee, want ik vergeet
altijd te drinken, ga zitten en realiseer
me met schrik en schaamte, dat ik het

hele interview vergeten ben. O, wat
zullen ze me een diva vinden! Met
kloppend hart stuur ik een mail. Sorry,
sorry, het kwam zo: het was de flow.’

‘Op maandag had ik een oogmeting
bij de opticien. Half twaalf, dus tijd
genoeg om nog een hoofdstuk te
typen. Achthonderd woorden later kijk
ik op de klok. Ik kom een kwartier te
laat.’

‘Gisteren kreeg ik de herkansing voor
het interview. Ik had alle alarmen op
mijn telefoon aangezet. Een kwartier
voor tijd typ ik de laatste zin, mooi op
tijd om alvast naar boven te gaan.
Eerst herlees ik nog even snel de
paragraaf. Herschrijf de laatste zin,
voeg er een paar toe. Kortom, weer te
laat ren ik de trap op voor het
interview. Geen alarm gehoord. Dan
moet Zoom zo nodig een update
installeren. De klok tikt verder terwijl ik
uithijg. Gelukkig wacht de
interviewster op me, een aardige
vrouw die zelf het verschijnsel kent.’

‘Vergeef het me als ik ergens niet
verschijn. Je kunt me bellen maar de
kans is groot dat het geluid van mijn
mobiel uitstaat. De vaste lijn is je
laatste redmiddel. Mijn huisgenoten
weten me wel op te vissen uit de flow.
Of ik behalve fysiek dan ook helemaal
geestelijk aanwezig ben, dat durf ik
niet te beloven.’

Herstart Vogelwacht Utrecht,
afdeling Nieuwegein/IJsselstein

De afdeling Nieuwegein/IJsselstein pro-
beert weer nieuw leven in de afdeling te
blazen met een open avond op woens-
dag 29 september 2021.

Op deze avond zijn er 2 gastsprekers.
Voor de pauze zal Albert de Jong (Sovon)
laten horen en zien hoe het met de Neder-
landse vogelpopulatie is gesteld. Welke
soorten gaan er vooruit en welke gaan er
achteruit? Sovon is een landelijke vereni-
ging van vogeltellers en onderzoekers

Na de pauze zal Luc de Bruijn van de Vo-
gelwacht Utrecht vertellen en laten horen
hoe het met de vogels in Nieuwegein, IJs-
selstein en in de provincie Utrecht op dit
moment gesteld is.

Deze avond vindt plaats in De Partner aan
de Nedereindseweg.
Aanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur
staat de koffie/thee klaar.
Aanmelden vóór maandag 27 september
bij tanjahudepohl@vogelwacht-utrecht.nl.

Deze avond wordt gehouden volgens de
dan geldende coronaregels.

Kijk voor meer informatie op www.vo-
gelwacht-utrecht.nl.
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Nieuwegein
bouwt door in Rijnhuizen,
maar voor buurthuis of school
(nog) geen plek

'Een bijzondere wijk in Nieuwegein.'
Zo omschrijft de stad haar nieuwste
wijk: Rijnhuizen. De van oorsprong
kantorenwijk is volop in ontwikkeling
naar een plek waar mensen wonen en
werken. Met de komst van uiteindelijk
2500 woningen moeten er ook voorzie-
ningen komen, maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. De gemeente
heeft er vooralsnog namelijk geen
grond.

Supermarkt en buurthuis
'We willen graag een buurthuis', zegt
Jannie van der Veer, 'waar ouderen naar-
toe kunnen gaan voor een praatje.' Zij is
een van die bewoners van de nieuwe wijk
Rijnhuizen en woont in een appartemen-
tencomplex. Ook Ronald Bunschoten, die
een nieuwbouwwoning heeft, zou graag
meer faciliteiten zien in de buurt. 'Een
speelplaats en een voetbalweitje waar je
een balletje kunt trappen, zou wel leuk
zijn', vindt hij.

En zo weet iedere buurtbewoner wel íets
te noemen wat nog ontbreekt in Rijnhui-
zen. Er komen namelijk steeds meer
mensen wonen en ‘er is nog bijna niks’,
beamen ze. Op het verlanglijstje van de
gemeente staan in ieder geval een super-
markt, een basisschool, een kinderop-
vang, een gezondheidscentrum en even-
tueel een buurthuis.

Een supermarkt staat op de planning aan
de Edisonbaan, maar voor de andere
voorzieningen moet nog een plek worden
gevonden. Het stuk grond dat Nieuwe-
gein daarvoor op het oog heeft, is in het
bezit van beleggers, die het voorlopig niet
willen verkopen. Een van hen laat weten:
'De gemeente zegt: we willen het graag
hebben. Wij zeggen: jammer, maar het
staat niet te koop.'
Het gaat om een perceel ten zuiden van
Fort Jutphaas dat nu in handen is van

Jannie van der Veer met haar man

vier eigenaren. Op het perceel staan pan-
den die bedrijven huren. Ook zit er op dit
moment een opleidingsinstituut van
Dienst Justitiële Inrichtingen. De ge-
meente ziet er dus liever in ieder geval
een basisschool en een gezondheidscen-
trum verrijzen.

'Er komen hier straks 4000 à 4500 men-
sen wonen. Je wil dan ook dat mensen in
de buurt hun boodschappen kunnen
doen, in hun eigen buurt hun kinderen
naar school kunnen brengen en in hun
eigen buurt naar de huisarts kunnen of
elkaar kunnen ontmoeten', vindt de
Nieuwegeinse wethouder Hans Adriani
met in zijn portefeuille Wonen, Bouwen
en Transformeren.

In gesprek met beleggers
De gemeente wil nu via de Wet voor-
keursrecht gemeenten ervoor zorgen dat
de beleggers de grond in ieder geval niet
aan iemand anders verkopen. Met het in-
strument krijgt de gemeente namelijk
voorrang op eventuele andere gegadig-
den. Twee van de vier grondeigenaren
hebben via een advocaat laten weten
zich hiertegen te verzetten.

Komen de voorzieningen er dan wel of
niet? De wethouder hoopt én vermoedt
dat de beleggers overstag gaan. De hele
wijk is immers ontstaan door medewer-
king van beleggers en ontwikkelaars. De
gemeente bezit er alleen het fort, de
hockeyvelden en de openbare weg. En
toch komen er op het voormalige bedrij-
venterrein 2500 woningen.
Wethouder Adriani wil dan ook binnen-
kort in gesprek met de grondeigenaren.
'We moeten gaan kijken: hoe kunnen we
daar een mooie ontwikkeling maken die
ook voor hen interessant is?' Of dat gaat
lukken? 'Ik heb goede hoop dat we een
goed gesprek kunnen hebben met de
eigenaren van de kantoren, zoals zoveel
kantoren hier een andere functie hebben
gekregen. Dat gaat hier ook lukken.'

De bewoners die woij spraken, zijn zelfs
zonder voorzieningen al behoorlijk tevre-
den met ‘hun’ woon-werkwijk. Winkels en
scholen zijn immers te vinden in de stad,
zij het soms op fietsafstand. 'Kijk eens
wat voor uitzicht ik heb', zegt bewoonster
Van der Veer terwijl ze naar de vijver
tegenover haar appartement wijst. 'Ik
woon hier met veel plezier', besluit ook
wijkgenoot Bunschoten.

‘Wonen in de woestijn’
Gisteren sprak de gemeenteraad over
het eerdere besluit van burgemeester en
wethouders om gebruik te maken van de
Wet voorkeursrecht gemeenten. Naar
verwachting stemt een meerderheid vóór,
waarna de wet op het aangewezen per-
ceel voor drie jaar geldt. Dat betekent
dan dus dat de eigenaren de grond in
geval van verkoop éérst bij de gemeente
te koop moeten aanbieden.

Frank van den Heuvel, fractievoorzitter
van de SP, laat weten dat zijn partij voor
stemt. 'De druk op de ruimte is gewoon
heel erg groot en kinderen moeten wel
ergens naar school kunnen. Als specu-
lanten bovendien de grond opkopen,
staat de gemeente voor een voldongen
feit. Dan kan de grond niet meer voor een
normale prijs gekocht worden.'
Dat er in de nieuwe wijk weinig zicht is op
een plek voor voorzieningen vindt Van
den Heuvel een slechte zaak: 'Bij veel
nieuwbouwprojecten wordt niet nage-
dacht over voorzieningen. Eerst moeten
mensen een paar jaar in de woestijn wo-
nen, voordat er bijvoorbeeld openbaar
vervoer is. Wij roepen als SP al jaren dat
hier in Rijnhuizen ook aan voorzieningen
moet worden gedacht.'

Goede leefomgeving
Wethouder Adriani zegt daarop dat er
eerst zo’n 1500 woningen in de wijk zou-
den komen, wat er later 2500 werden.
Met het eerste aantal is bijvoorbeeld een
supermarkt niet rendabel. Met het laatste
aantal zijn er meer inwoners en stijgt
daarmee de behoefte naar voorzienin-
gen. 'Nu heb je dus ook wel een eigen
school in de wijk nodig.'

Ook D66-fractievoorzitter Tom Verhoeve
staat achter het collegebesluit. Hij stelt
dat de ontwikkeling van Rijnhuizen een
puzzel is waar het college permanent
mee bezig is. 'De Wet voorkeursrecht
gemeenten kondig je niet zomaar af,
want je wil de vrije markt ook vrij laten.
Maar je wil ook een goede leefomgeving
voor inwoners creëren.'

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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