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Clinic met Olympische finalisten Inge en Celine

MOOIE DAG VOOR AQUARIJN SCHOONSPRINGERS

Jeugdjournaal bij De Krullevaar

Bettie Muller vertrekt

TE BELEVEN

DEZE WEEK

• Vakantiegames Tafeltennis en Basketbal, 22 okt • Aankomst De
Zwerver, 30 okt • Samen voor Nieuwegein, 25 okt • Voorleeslunch, 27 okt • Nieuwegeinlezing Middeleeuws Zwaard, 28 okt •
Avond voor de Stad, 28 okt • Fietstocht klimaatverandering •
Ukelelies, 31 okt • Tips om zuiniger te rijden, 1 nov • Wandelen
met Ton de Gruijter, 1 nov • Workshop Beursvloermatch, 2 nov •
Demonstratie schildertechnieken, 6 nov • Uitvaren boogbrug, 7
nov • Perspectief tekenen, 9 nov • Planes, Trains and Automobiles, 11 nov • Sinterklaasactie Speelgoedbank, 19 en 20 nov •
Leesclub de Wandelaar, 23 nov • Beursvloer, 25 nov • Adriaan
van Dis in de bibliotheek, 30 nov • Love Actually, 9 dec •
SamenLoop voor Hoop, 21 en 22 mei • Night of the Proms, 28
mei •

FOTO: AREND BLOEMINK

STAP VOOR STAP VAN AUTO- NAAR FIETSSTAD

• Ukelelies in Fort Vreeswijk • Ontmoet Adriaan van Dis • Krullevaar wint E-waste Race • Regionale energiestrategie vastgesteld •
Avond voor de Stad • Bettie Muller vertrekt • Meer inspanning opvang vluchtelingen • Groenonderhoud en zonnenpanelen • Jut &
Zo tekent gebruikersovereenkomst • Voorleeswedstrijd De Vleugel
• Madelon Voorthuijsen lijsttrekker ChristenUnie • OC Experience
Day • Fietstocht klimaatverandering • Steekincident bij Cityplaza
• Samen sociaal online • Antonius start met zorgcoördinatie •
Corona in Nieuwegein • Zakelijke laadpaal goede keuze • Hakenkruizen en vernielingen • De Snelbinder krijgt Fietsherstelpunt •
Gedicht van Liz • Productie groene waterstof in Nieuwegein •
Rondleiding De Zwerver • Historie met QR-codes op begraafplaats
• Nieuwegein's oudste huis • Perspectief tekenen • Middeleeuws
zwaard bezichtigen • Zuiniger rijden • Defensie ondertekent convenant •

MEINDERT HOBBEMAHAGE
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Preistamppot
met draadjesrundvlees
Nu het buiten kouder wordt hebben we
op de redactie zin in een lekkere
stamppot. Ik kwam deze prei stamppot
met feta tegen op internet en op een
koude wisselvallige dag zoals vandaag
gaat ‘ie er best in. In de koelkast heb ik
nog draadjesrundvlees over .

Bettie Muller neemt afscheid na 40 jaar vrijwilligerswerk
40 Jaar deed Bettie Muller vrijwilligerswerk, waarvan 34 jaar bij ’t Laantje
in Vreeswijk. Dan mag je met recht stellen dat je een enorm forse bijdrage
hebt geleverd aan het welzijn van de Nieuwegeinse bevolking. Nu ze 80 jaar
is geworden vindt ze dat het tijd wordt het stokje door te geven. Als
afscheid kreeg Muller een High Tea aangeboden door haar collega
vrijwilligers en de gasten van ’t Laantje aan de Lekdijk.
’t Laantje is één van de oude balkenloodsen op de Lekdijk die lang geleden
is omgebouwd is tot een huiskamer voor Nieuwegeiners. Een kaartje leggen, een
praatje maken, uitkijken over de altijd druk bevaren Lek, rustpunt voor
wandelgroepen, samen werken aan buurtfeesten, e.d. En dat alles moet
natuurlijk gecoördineerd worden. En dat is wat Bettie deed.

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 Mauritsstraat in de wijk
Vreeswijk.

In al die jaren heeft Bettie een groep mensen om zich heen verzameld die elkaar
helpen deze openbare huiskamer goed te laten functioneren. Muller verhuist
nu uit Nieuwegein, dus naast de leeftijd was dat ook een goede reden
om te stoppen. Maar in de discussie die er ontstond hoe de groep nu verder moet
gaan zonder haar, was duidelijk dat ze nog steeds met hart en ziel meepraat over
het reilen en zeilen van de huiskamer aan de Lekdijk. En dat is ook niet zo
verwonderlijk, na 34 jaar aan het roer te hebben gestaan.

Man gewond bij steekincident op Cityplaza
COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Een man is vanmiddag rond 1600 uur gewond geraakt doordat hij is gestoken met een mes. Het voorval gebeurde aan de Weerdstede nabij een
afgelegen uitgang van winkelcentrum Cityplaza.
De politie heeft de omgeving direct afgezet. Het slachtoffer heeft de locatie echter
zelf verlaten en is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Volgens de
politie kregen twee jongemannen ruzie.
Als u iets heeft gezien van deze steekpartij neem dan contact op met de politie.
Bel met 09008844. Ook wanneer u camerabeelden van het incident in uw bezit
heeft.
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Rondleiding
door Woon- en atelierschip
De Zwerver
bij Museumwerf Vreeswijk
Op zaterdag 30 oktober arriveert een
oude bekende bij Museumwerf Vreeswijk. Het is woon- en atelierschip De
Zwerver van kunstenaar Nieuwenkamp! Het schip gaat naar de
Museumwerf voor groot onderhoud.
De Museumwerf is blij met de komst
van dit legendarische schip met het
bijzondere, originele oudhollandse interieur.
Werfbeurt
Aanvankelijk vertrok De Zwerver naar de
Edamse Scheepswerf Groot voor groot
onderhoud. Edam was geen willekeurig
gekozen bestemming. Vanuit vertrekpunt
Naarden is Edam over water goed bereikbaar. Maar belangrijker was dat het
stadje ooit ‘s Zwervers thuishaven was.
Veelzijdig kunstenaar Wijnand Otto Jan
Nieuwenkamp (1874-1950) was er geliefd nadat hij Edam begin twintigste
eeuw op tekeningen en etsen had
vereeuwigd. Hij ging er uiteindelijk wonen
en liet de stad een rijke erfenis na.
Naar de Museumwerf
De Zwerver werd door de Edamse bevolking met groot enthousiasme ontvan-

gen. In de planning was genoeg tijd ingeruimd voor een bezoek aan het atelierschip. Er vonden rondleidingen plaats en
een lezing over Nieuwenkamp en zijn
schip.
Naarmate de Edamse werfbaas De
Zwerver beter leerde kennen, groeide zijn
twijfel over de veiligheid van het schip op
zijn helling. Omdat hij bang was het
kwetsbare interieur te beschadiging, blies
hij de werfbeurt ter elfder ure af. De
vraag rees waar De Zwerver dan op korte
termijn naar toe zou kunnen.
Museumwerf Vreeswijk bood uitkomst.
Het toeval wil dat op de helling binnenkort een plek vrijkomt zodat De Zwerver
daar direct naartoe kan. IJs en weder
dienende, arriveert het atelierschip bij de
Museumwerf op zaterdagmiddag 30 oktober.
De Museumwerf is blij met haar komst.
De Zwerver is zo’n bijzonder woonschip
met een uitzonderlijke geschiedenis dat
het museum dit graag deelt met het publiek. Samen met het onderhoud draagt de
openstelling bij aan het behoud van het
atelierschip.
Op 1 november wordt het schip op de
helling getrokken. Of na de tewaterlating
rondleidingen plaatsvinden is nog onbekend. Houdt u daarom onze website en
de sociale media in de gaten.
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Over De Zwerver
Veelzijdig kunstenaar Wijnand Otto Jan
Nieuwenkamp (1874-1950) was de ontwerper en mede-bouwer van De Zwerver
(1900). Hij voorzag haar interieur van
glas-in-lood, houtsnijwerk, tegeltableaus
en onderdelen uit oude slooppanden. Bij
De Zwerver bevindt de verrassing zich
dus vooral aan de binnenzijde. Daar
waan je je in een achttiende-eeuws
grachtenpand.
Nieuwenkamp en zijn vrouw Anna
Wilbrink (1871-1954) en hun kinderen
woonden aan boord en trokken rond door
Nederland, België en Duitsland.
Nieuwenkamp gebruikte het schip ook als
atelier, drukkerij, exporuimte en verkooppunt van zijn werken waarvan een deel
tot op de dag van vandaag in verschillende musea is te zien. In 1949, een jaar
voordat de kunstenaar stierf, verkocht hij
zijn geliefde Zwerver.
In 2011 kwam het schip zonder ligplaats
in handen van Stichting Museum
Nieuwenkamp (opgericht in 1949). Museumwerf Vreeswijk gaf die stichting de
gelegenheid een nieuwe functie en ligplaats voor De Zwerver te vinden door
het atelierschip gedurende de periode
2011-2015 onderdak te verlenen. Het
schip werd daarbij opengesteld voor het
publiek.
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‘In 2025 vijf tot tien groene
waterstof tankstations
in Nieuwegein’
Het veld zonnepanelen naast KWR aan
de Groningenhaven in Nieuwegein zal
vanaf volgend jaar stroom leveren aan
een elektrolyser op het KWR-terrein,
die jaarlijks 250 ton groene waterstof
gaat produceren. De installatie van
3 miljoen euro gaat met groene stroom
water splitsen in zuurstof en waterstof. De restwarmte van het proces
gaat naar een nabijgelegen industriële
wasserij. Hierdoor wordt met lokaal
opgewekte stroom lokaal waterstof
geproduceerd én gedistribueerd.
De ambitie is om in 2025 vijf tot tien
groene waterstof tankstations in
Nieuwegein te hebben.
Afnemers staan klaar
De afnemers voor deze groene waterstof
zijn er al klaar voor: in de zomer van
2021 is in Nieuwegein een waterstoftankstation van Hysolar in gebruik genomen, dat op 8 oktober officieel en feestelijk geopend werd. Het tankstation levert vooral waterstof voor zware voertuigen, waaronder die van partner aannemingsbedrijf Jos Scholman, en de afname is nu al groter dan verwacht. Op dit
moment levert het tankstation nog groene
waterstof van HyGear uit Arnhem, maar
volgend jaar gaat Hysolar dus zelf groene
waterstof produceren op het KWR-terrein.

Boere, directeur Allied Waters: ‘We gaan
met lokaal opgewekte stroom lokaal waterstof produceren én distribueren. Op
volle capaciteit kunnen we 250 ton waterstof per jaar leveren: genoeg om 750 auto’s of 25 bussen te laten rijden. Maar
ook de binnenvaart is een belangrijke potentiële afzetmarkt, waar we met groene
waterstof veel emissies kunnen voorkomen.’
Allied Waters
Hysolar is een initiatief van KWR-spin-off
Allied Waters en aannemingsbedrijf Jos
Scholman, versterkt met de strategische
partners Van Kessel Groep en Scholt
Energy. Het groene-waterstof-tankstation
in Nieuwegein is het eerste in de provincie Utrecht, maar daar zal het niet bij blijven. De provincie wil zich profileren met
een netwerk van waterstofhubs voor mobiliteit en logistiek en heeft daarvoor in
juli nog het samen met KWR ontwikkelde
‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ ondertekend. De ambitie is
om in 2025 vijf tot tien groene waterstof
tankstations in Nieuwegein te hebben.
Waterstof én kennis uitdragen
Hysolar Innovatie & Advies brengt de ontwikkelingen verder dan uitsluitend de productie van waterstof. ‘De kennis die we in
Nieuwegein opdoen willen we verder uitdragen,’ zegt Boere. ‘En de technologie
is in ontwikkeling. Zo onderzoeken we de
mogelijkheid om water te produceren uit
gezuiverd effluent van rwzi’s in plaats van
demiwater, of met biogas uit slibgisting.
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Het zonnepark op Plettenburg bij KWR

Allemaal opties die interessant zijn voor
de watersector.’
Over KWR
KWR komt voort uit Kiwa, een keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, opgericht in 1948. Aanvankelijk vond het
drinkwateronderzoek plaats in Rijswijk. In
1973 werd een terrein in Nieuwegein
gekocht, nabij het Lekkanaal, waar het
‘speurwerkonderzoek’ startte: onderzoek
naar de acute en chronische toxiciteit van
oppervlaktewater. Dit vormde de basis
voor het huidige KWR.
In 2006 werd KWR een zelfstandige organisatie, met de Nederlandse waterbedrijven als aandeelhouders. Op 18 september 2015 opende minister Schultz
Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het
huidige KWR-gebouw, waarmee een
nieuw tijdperk van verdere samenwerking, kennisdelen en innovatie werd ingeluid. In 2016 kregen we onze eerste
buitenlandse aandeelhouder: het Belgische De Watergroep.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Oktober 2014
Onder grote belangstelling en met veel
kwinkslagen dan wel komische
herinneringen opende wethouder Hans
Adriani de nieuwe lokatie van de
Wereldwinkel. Deze lokatie werd gekozen
aangezien daar meer passanten (mogelijke
kopers) langs komen dan waar de winkel
aanvankelijk zat, weggestopt in een hoek
van het Atrium in het Stadshuis.

QR-codes
brengen je terug
in de historie
op de oudste begraafplaats
van de provincie
In Jupthaas wordt het verleden van begraafplaats Kerkveld op een moderne
manier belicht. Met behulp van QR-codes
is het mogelijk om in de historie te duiken
van de oudste begraafplaats van de provincie Utrecht die nog in bedrijf is.
Op vier plekken is het mogelijk om via je
mobiel informatie en foto’s te verkrijgen
over de geschiedenis van het rijksmonument en de mensen die deze plek herbergt. Een verhaal gaat over chirurgijn
G.J. Teljer (1798 - 1880), de eerste heel-,
genees- en verloskundige in Jutphaas.
Hij leverde baanbrekend werk voor de
bestrijding van cholera, door als eerste in
Nederland het verband te leggen tussen
het uitbreken van de epidemie in Jutphaas en het slechte drinkwater dat daar
gedronken werd. Verder wordt het verhaal beschreven van vijf verzetsstrijders
die vlak na het einde van de Tweede
Wereldoorlog werden doodgeschoten
door Duitse soldaten.
Speciale band met de plek
Voor Jan Rijdes, die betrokken is bij het
project, is het extra speciaal dat bezoekers meer te weten kunnen komen over
deze plek. Rijdes: 'Ik heb een emotionele
connectie met deze plek, want mijn hele
familie ligt hier begraven en ook voor mij
is hier een plek gereserveerd. Ik ben de
vierde generatie die hier op het Kerkveld
woont.' Hij vindt het fijn dat Nieuwegeiners met behulp van de QR-codes meer
te weten kunnen komen over een hele

oude plek uit Nieuwegein, ‘terwijl veel
mensen denken dat Nieuwegein pas
vijftig jaar oud is’.

Rijdes scant een van de QR-codes

Een team van de Historische Kring is een
aantal jaar bezig geweest met het verzamelen van alle historische informatie, en
zij zijn hier nog niet mee klaar. 'Dus de
huidige teksten worden nog aangevuld',
zegt Rijdes.

Ook in de rubriek ‘Toen & Nu’ blikken we
terug en kijken we naar vandaag. En dan
hebben we het nog geeneens gehad over
de rubriek ‘De oude ansichtkaarten.’
Eerder schreef onze redactie al over
de eerste vermelding van Jutphaas.
Michiel van Ooijen van Rtv Utrecht voor pen.nl

Meer historie
over Jutphaas en Vreeswijk
In de rubriek ‘De Oude PEN’ behandelen
we al jaren de historie van de gemeente
Nieuwegein. Een samenvoeging van de
twee gemeenten Jutphaas en Vreeswijk.
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sparen door je fiets te blijven stallen op
de bovenverdieping.

Fietsenstalling
De Snelbinder
krijgt fietsherstelpunt
De gratis bewaakte fietsenstalling
De Snelbinder heeft vanaf woensdag
27 oktober een fietsherstelpunt.
Je kunt daar voortaan terecht als je
een urgente reparatie moet uitvoeren
aan je fiets. Denk daarbij aan het laten
plakken van een band en reparatie van
remkabels, versnellingskabels of verlichting.
De gemeente Nieuwegein hoopt met het
fietsherstelpunt bezoekers te verleiden

om van deze relatief rustige fietsenstalling gebruik te maken. Doel van het fietsherstelpunt is dan ook om fietsers die de
Nieuwegeinse binnenstad bezoeken
meer service te bieden. Het fietsherstelpunt is ook een leerwerktraject voor mensen die moeilijk aan een baan komen.

Waar ligt De Snelbinder
De fietsenstalling ligt direct achter de ING
aan de Noordstedeweg. Herkenbaar aan
de markante rode gevel. Op deze locatie
begon eind jaren ‘90 de fietsenstalling
Citystal. In 2011 is daarnaast de huidige
moderne fietsenstalling gebouwd. De
fietsenstalling heeft dus ook een bovenverdieping. Deze is bereikbaar via een
trap met fietsgoot die je ondersteuning
biedt in de benodigde kracht, dus ook
comfortabel voor bijvoorbeeld ouderen
met een (zware) fiets.

Korting op een fietsreparatie
Als je vanaf de opening t/m zondag 31
oktober je fiets stalt op de bovenverdieping van fietsenstalling De Snelbinder
ontvang je een tegoedbon voor korting op
een fietsreparatie (wel geldt: op=op).
Daarnaast kun je aansluitend t/m vrijdag
31 december nog meer korting bij elkaar

Voorzieningen
Fietsenstalling De Snelbinder is overdekt,
bewaakt en uiteraard gratis! Naast een
veilige plek voor je fiets en urgente reparaties kun je hier ook zelf kosteloos je
band oppompen of een buggy lenen. En
er zijn bagagekluisjes. Beneden voor een
helm, jas of tas. Boven staan speciale
kluisjes met een stopcontact erin voor het
opladen van de accu van uw elektrische
fiets.

Stadspas is geldig.
Je vindt KunstGein Podium in het Atrium
(begane grond) van het Stadshuis.

schillende schilder- en tekenvormen en
het leven van bekende schilders en tekenaars uit de geschiedenis.’

Over Emad Al fatly
Sinds zijn jeugd houd Emad heel erg van
tekenen. Voor hem voelt zijn potlood als
zijn zesde vinger. Hierdoor heeft hij door
zijn studiekeuze (architectuur) zijn hobby
en passie kunnen ontwikkelen en heeft
Emad altijd interesse gehad in kunstgeschiedenis. Emad: ‘Ik vond het altijd
fijn om te lezen over kunst, over de ver

‘Omdat ik van beroep architect ben heb ik
hierdoor altijd interesse gehad in gebouwen tekenen, maar niet op een gebruikelijke manier. Ik vind het juist interessanter
om ze anders te tekenen, bijvoorbeeld
kubistisch en de uitgewisselde effecten
tussen licht en schaduw te laten zien.
Mijn motto: Kunst is de toegang naar de
geest.’

XL workshop
Perspectief tekenen
Op dinsdag 9 november van 10.00 tot
15.00 geeft kunstenaar Emad Al fatly
een XL workshop perspectief tekenen
in KunstGein Podium verdeeld over
twee dagdelen, met een uur pauze
tussen de twee dagdelen.
Perspectief tekenen
In feite is perspectief tekenen, dat alles
wat je ziet verdwijnt in de verte, hoe verder iets van ons oog is verwijderd, hoe
kleiner het wordt. Emad leert je in deze
workshop opbouwend van het eenvoudig
naar steeds een beetje moeilijker dit op
papier te zetten. Alle vormen van perspectief tekenen komen aan bod: interieur, exterieur, voorwerpen, mensen,
vogel- en kikkerperspectief.
De workshop is geschikt voor iedereen
die het technische deel van het tekenen
willen aanscherpen. Je brengt zelf mee:
potloden HB, B2 ,B4, puntenslijper, liniaal
en A3-vellen papier. En vergeet je lunch
niet! De organisatie zorgt voor koffie en/
of thee.
Inschrijving tot 1 november via inschrijvingenkunstgein@gmail.com o.v.v.
Workshop perspectief tekenen. Na bevestiging inschrijving betaling p.p. € 25,-.
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Nieuwegein kent
6.682 Coronabesmettingen
en 31 sterfgevallen
De stijging van het aantal nieuwe
Coronagevallen zet door, zo laat het
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. In de
afgelopen zeven dagen registreerde
het instituut in de provincie Utrecht
2207 nieuwe positieve tests. Dat is bijna 36 procent meer dan vorige week,
toen het ging om 1626 nieuwe Coronagevallen in de voorafgaande zeven dagen. De provincie Utrecht kleurt deze
week rood op de Europese Coronakaart. Het aantal inwoners dat positief
test loopt ook in onze provincie almaar verder op.
Nieuwegein
Het aantal Coronabesmettingen in de gemeente Nieuwegein is afgelopen dinsdag
gestegen met tien gevallen. In totaal zijn
er nu 6.682 Coronabesmettingen bekend
in de gemeente Nieuwegein. Er waren
geen nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal zijn er nu 145 ziekenhuisopnames
geregistreerd in de gemeente Nieuwegein. Ten slotte bleef het aantal sterfgevallen gelijk. Er zijn tot vandaag in totaal
31 sterfgevallen bekend in de gemeente
Nieuwegein welke gerelateerd worden
aan COVID-19.

Relatief gezien waren er de meeste besmettingen in Renswoude (43), Woudenberg (80) en Vijfheerenlanden (195). In
absolute aantallen waren dat Utrecht
(432) en Amersfoort (235). Al ligt in die
steden het aantal besmettingen per
100.000 inwoners wel een flink stuk
lager.
Landelijk nog grotere stijging
Daarmee is de stijging in de provincie net
iets minder groot dan de landelijke stijging. In heel Nederland waren er de afgelopen week 25.751 geregistreerde
nieuwe besmettingen. Dat is ruim 44 procent meer dan vorige week, toen er
17.832 besmettingen van 5 tot en met 11
oktober werden gemeld.
De GGD’s testten vorige week meer dan
198.000 mensen, van wie bijna 24.000
mensen een positieve uitslag kregen.
12 Procent testte dus positief, tegenover
10,3 procent een week eerder. 'De toename in het aantal positieve Coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim drie weken geleden, in
combinatie met het seizoenseffect', aldus
het RIVM. Het aantal nieuwe Coronagevallen nam in alle regio’s en leeftijdsgroepen toe.
Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe
snel het virus verspreidt, is ook verder
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opgelopen. Het RIVM berekent het momenteel op 1,20. Dat wil zeggen dat 100
mensen die het virus meedragen 120 anderen besmetten. Zo loopt het aantal besmette mensen steeds sneller op. Het
getal wordt elke dinsdag en vrijdag bepaald, op basis van de situatie ongeveer
twee weken eerder. Recentere cijfers zijn
nog niet betrouwbaar genoeg. Het reproductiegetal van 1,20 slaat dus op de situatie van 4 oktober.
Ook het aantal sterfgevallen als gevolg
van een Coronabesmetting steeg afgelopen week harder. Het RIVM kreeg 48
meldingen van sterfgevallen, een verdubbeling ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Ook hier is het mogelijk
dat niet al deze mensen vorige week zijn
overleden, omdat het soms even duurt
voor een overlijden is doorgegeven.
Meestal besmetting
door huisgenoot of partner
De meeste mensen van wie bekend is
waar ze het virus opliepen, raakten besmet door contact met huisgenoten of
partner. Het onderwijs kwam op de tweede plek. Het aandeel besmettingen dat
kon worden herleid naar school of de
kinderopvang nam iets toe tot ruim 15
procent. Een week eerder ging het nog
om ongeveer 14 procent.
(verder lezen)
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FOTO VAN DE WEEK
Trouwe lezer Peter Verhoeven stuurde
ons afgelopen zaterdag deze mooie foto
en schreef:
'Bijna onopgemerkt verdwijnt stukje bij
beetje de ooit zo markante Viaanse brug
uit het rivierenlandschap. Inmiddels zijn
tonnen staal en beton al gesloopt, zijn er
technische voorzieningen aangebracht om
de boogbrug zometeen van de pijlers te
tillen. De stalen constructie die de oprit
naar de brug vormde, wordt nu in grote
stukken gebrand door genadeloze snijbranders. Voor de kenners is op de foto's
nog zichtbaar dat de stalen profielen uit
Schotland kwamen, de Larkshire Steel
Company.
Dagelijks zijn op de fietsstrook op de
nieuwe Jan Blanken brug mensen uit
Vreeswijk, Vianen, IJsselstein en
Lopikerkapel met fotocamera te zien die
toch een laatste herinnering vast willen
leggen.Het gaat langzaam, maar tijd gaat
snel en ... weg is weg.'
Heb je ook een bijzondere foto in relatie
tot Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur
'm naar redactie@pen.nl.

Middeleeuws zwaard
te bezichtigen
in de bibliotheek
De tweede verdieping
Het Middeleeuwse zwaard, dat vorig
jaar is gevonden op bedrijventerrein
het Klooster, wordt tentoongesteld op
de Tweede Verdieping in het Stadshuis. De officiële opening van de tentoonstelling vond woensdagmiddag
plaats. De wethouders John van Engelen (erfgoed) en Ellie Eggengoor
(Economische Zaken) onthulden het
zwaard. Onze videograaf Bart van
Rooijen was ter plekke.
Het gaat om een middeleeuws ridderzwaard van 118 cm lengte met een houten handvat en leren schede, dat tussen

1040 en 1260 is gemaakt. Het is gevonden in zuurstofarme omstandigheden,
compleet met het oorspronkelijke beukenhouten handvat en delen van de beukenhouten met kalfsleer-beklede schede.
Ook is de naam van de maker leesbaar:
+ GICELIN ME FECIT + (‘Gicelin heeft
mij gemaakt’). Op de keerzijde staat ook
een inscriptie, net als op de andere kant
geflankeerd door twee kruisvaarders
kruizen: + IN NOMINE DOMINI + (‘in
naam van de heer’).
Van dit type zwaard zijn tot nog toe 17
exemplaren gevonden, maar deze is het
best bewaard gebleven en kon daarom
gedateerd worden.
Op donderdag 28 oktober geeft archeologe Roosje de Leeuwe samen met Tim
8

Beerens een lezing over het zwaard en
de opgravingen op bedrijventerrein Het
Klooster. In de lezing wordt ingegaan
op de vondsten van de gehele opgraving
en op die van het zwaard in het bijzonder. Hoe zag het landschap er destijds uit
en wat deden de mensen daar?
Tim Beerens was als archeoloog betrokken bij de opgravingen en doet in zijn
vrije tijd aan zwaardvechten. Hij zal meer
vertellen over het zwaard zelf, wie de
eigenaar kan zijn geweest en wat we weten over strijd en oorlogvoering in de middeleeuwen.
Deze lezing is een samenwerking van
de Historische Kring Nieuwegein met de
bibliotheek. Toegang is gratis.
Aanmelden kan makkelijk online.

De Digitale Nieuwegeiner
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: 'Gisteren was de presentatie van het boek
‘Nieuwegein 50 jaar gepland gelaagd geslaagd’
van de Historische Kring Nieuwegein. Ik schreef
het hoofdstuk over vijftig jaar Nieuwegeinse
fietshistorie, een rijwielrit door de tijd. Wat
spannend was het om het prachtig vormgegeven
boek voor het eerst in te zien! Wil jij het boek ook
in je fietstas? Rijd dan snel naar de Bruna! Of lees
hier mijn hoofdstuk alvast online in Deze Digitale
Nieuwegeiner.’

Madelon Voorthuijsen
wordt lijsttrekker
ChristenUnie Nieuwegein

Fietstocht
moet maatregelen
tegen klimaatverandering
inzichtelijk maken

Madelon Voorthuijsen (35 jaar) is door
het bestuur voorgedragen als lijsttrekker voor de ChristenUnie Nieuwegein voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
Het bestuur is blij en dankbaar dat Madelon zich vol in wil zetten voor het sociale
en duurzame geluid waar de ChristenUnie voor staat. 'Met haar ervaring in de
zorg en als ondernemer, haar vaardigheid binnen de fractie maar zeker ook
haar betrokkenheid en bevlogenheid is
ze de gedroomde lijsttrekker voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen',
aldus Colette Riemersma, bestuursvoorzitter van de ChristenUnie Nieuwegein.
Madelon heeft zich de afgelopen jaren ingezet als commissielid binnen de fractie
van de ChristenUnie Nieuwegein, onder
andere op het gebied van zorg. Ze heeft
daar diverse zaken uit opgepikt waar ze
haar aandacht aan wil geven de komende jaren: 'Wat ik graag zou willen zien in
de politiek is dat beleid meer de mens
dient en niet andersom.' Madelon neemt
het stokje na maar liefst 28 jaar over van
de huidige fractievoorzitter, Martin Monrooij. Martin ziet een veelbelovende toekomst: 'Ik ben blij dat er een nieuwe generatie gaat aantreden die het geluid van
de ChristenUnie gaat vertolken in de gemeenteraad. Ik heb alle vertrouwen in de

In het kader van de klimaatweek, die
duurt van zaterdag 30 oktober tot en
met vrijdag 5 november, organiseert
Samen Duurzaam Nieuwegein (SDN)
een klimaatfietstocht langs plekken in
Nieuwegein waar al actief maatregelen
worden genomen om de gevolgen van
de klimaatverandering op te vangen.
Het thema van de klimaatweek is:
‘Je ziet het niet maar het is er wel!’

nieuwe kandidaten en wens ze van harte
Gods Zegen toe.'
Met het voorstellen van Madelon Voorthuijsen als lijsttrekker wordt er een nieuw
tijdperk ingeluid. Ze heeft grote schoenen
om te vullen. Dit omdat Martin door zijn
jarenlange ervaring veel aanzien genoot
in de Nieuwegeinse politiek. Colette: 'Wij
zijn Martin enorm veel dank verschuldigd
dat hij zich al die jaren met zoveel energie en enthousiasme heeft ingezet voor
de christelijke politiek in Nieuwegein. Nu
hij heeft aangegeven het stokje graag te
willen overdragen, is de tijd aangebroken
voor een nieuw geluid en een nieuw
gezicht voor de ChristenUnie in
Nieuwegein.'
Het bestuur ziet ernaar uit om de komende periode te starten met frisse blikken
en nieuwe ideeën die het mooie werk van
de ChristenUnie voort gaan zetten. Tijdens de ALV op 22 november wordt de
volledige kandidatenlijst aan de leden
voorgelegd.
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Klimaatverandering is een feit en ook
Nieuwegein moet zich daarop voorbereiden. Gelukkig wordt al het nodige gedaan
om de gevolgen van de veranderingen op
te vangen. Om dat zichtbaar te maken
voor de inwoners zal deze fietstocht worden gehouden op zaterdag 30 oktober
van 10.00 tot ca. 12.30 uur. De fietstocht
start bij het Milieu Educatie Centrum
(MEC) en eindigt op de het klimaatplein
bij Groenrijk Baars aan de IJsselsteinseweg.
Op diverse plekken in Nieuwegein wordt
al gewerkt aan het opvangen van de klimaatveranderingen. Denk daarbij aan
warmte/koude opslag, groene gevels,
gescheiden rioleringssystemen, wadi’s,
vilt in de bestrating, sedumdaken etc. Op
de locaties die worden bezocht geeft
SDN een toelichting op wat er precies
gebeurt en hoe dat bijdraagt aan het opvangen van de klimaatveranderingen.
Geïnteresseerden voor de fietstocht op
zaterdag 30 oktober kunnen zich aanmelden bij Samen Duurzaam Nieuwegein
via het e-mailadres:
info@samenduurzaamnieuwegein.nl.

De Digitale Nieuwegeiner
in

Voorleeswedstrijd
in De Vleugel
Een beetje spannend is het wel vinden
Thalia, Thyrza, Mare en Eva Lou.
Zenuwachtig en een beetje onwennig
zitten ze naast elkaar op het podium,
hun geliefde boek op schoot. Het is
kinderboekenweek en de leerlingen
van Montessorischool De Vleugel
doen mee aan een voorleeswedstrijd.
Deze vier zijn al de voorleeskampioenen van hun klas. Nu lezen ze voor de
hele school.
Lezen is een van de speerpunten op De
Vleugel. 'Je woordenschat en het niveau
van begrijpend lezen voorspelt deels het
succes in het voortgezet onderwijs. Voor
andere vakken zoals aardrijskunde of
biologie is lezen onontbeerlijk', zegt

Schoonspringclinic
door Olympische finalisten
Inge en Celine
voor Aquarijn
Bij de startwedstrijd schoonspringen
op 2 oktober, georganiseerd door de
KNZB in Eindhoven, was Aquarijn
schoonspringen de winnaar en zo
kwam het dat er een grote groep
kinderen op maandag 18 oktober afreisde naar Eindhoven voor de clinic.
Deze clinic werd gegeven door Inge
Janssen en Celine van Duijn, beiden
Olympisch finalist bij de OS van Tokyo
2020.

Doreen Rambags, schoolleider. 'Daarom
lezen op De Vleugel alle kinderen elke
dag zo’n 30 minuten. Dat doen ze met de
hele klas tegelijk.'
Om de leerlingen enthousiast voor het
lezen te krijgen en te houden zorgt de
school ervoor dat de schoolbibliotheek
steeds aangevuld wordt met nieuwe boeken. Een groep enthousiaste ouders
houdt de collectie boeken actueel en
helpt kinderen bij het uitzoeken van geschikte boeken, passend bij het leesniveau. Tijdens de kinderboekenweek
krijgt elke groep van de oudervereniging
een pakket nieuwe boeken.
Een voor een lezen de voorleeskampioenen een stuk voor uit hun lievelingsboek.
De rest van de school luistert. Sommige
kinderen worden helemaal meegenomen

Twaalf kinderen namen deel aan de clinic, die begon bij de droge planken. Dit
zijn planken die niet in het zwembad liggen, maar gewoon op het droge, met
matten erbij. Alleen in Eindhoven zijn deze droge planken te vinden. Dus dat was
bijzonder voor de springers om mee te
maken. Daarna was het tijd voor een uur
in het water. De kinderen hebben genoten en natuurlijk handtekeningen verzameld van de beide beroemde schoonspringsters.
Begin november reizen 7 schoonspringers van Aquarijn uit Nieuwegein af naar
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Thyrza, Eva-Lou en Mare
presenteren hun favoriete boek

de verhalen. Alle vier deelnemers hebben geoefend om rustig te lezen en toon
te houden. Dat merk je. Dan wordt er gestemd. Alle leerlingen mogen hun stem
uitbrengen.
Voor leerlingen uit groep 3 is het nog
best moeilijk om de namen helemaal
goed te schrijven. Met hier en daar een
tong uit de mond wordt er serieus geschreven en gestemd. Eva Lou wint de
wedstrijd in groep 7-8 en Thyrza die van
groep 5-6. Eva Lou mag De Vleugel vertegenwoordigen op de Nieuwegeinse
voorleeswedstrijd in de Tweede Verdieping later dit jaar.

het Duitse Aken om deel te gaan nemen
aan een internationaal toernooi. Het
eerste in ruim 1,5 jaar voor clubs! Deze
springers hadden de mogelijkheid om
deze dag mee te trainen met teamNL.
Het was een mooie dag voor de
schoonspringers van Aquarijn.

De Digitale Nieuwegeiner

Stichting Jut & Zo tekent
gebruikersovereenkomst
met Jutphaas Wonen
Twee jaar geleden startte het bewonersinitiatief met alleen een idee en
een enthousiaste groep wijkbewoners.
Een half jaar later werd Stichting Jut &
Zo opgericht en is inmiddels een begrip in Jutphaas-Wijkersloot.
‘We zijn echt zo trots!’ Inge Visser, voorzitter van Stichting Jut & Zo, refereert
hiermee aan de mijlpaal die de stichting
afgelopen vrijdag heeft bereikt. ‘We hadden de pech dat wij vlak voor de eerste
lockdown open waren gegaan. Effectief
zijn we in de afgelopen twee jaar niet
veel open geweest. Tijdens de maanden
die we gedwongen dicht waren hebben
we ons onder andere gericht op in contact blijven met elkaar en het onderzoeken van de behoefte bij wijkbewoners,
wie ben je en wat kan ik voor je doen?’
Om een opening te bieden voor contact
met elkaar heeft Jut & Zo een groot aanbod van activiteiten, die toegankelijk zijn
voor iedereen. Een nobel streven, dat als
keerzijde heeft dat het verkrijgen van een

V.l.n.r: Anouk van Elteren (penningmeester Stichting Jut & Zo), Inge Visser (voorzitter Stichting Jut & Zo), Marco van Dijk (hoofd Vastgoed Wonen,
Jutphaas Wonen)

ANBI status niet gelukt is. ‘Voor een
ANBI status moet je een gespecificeerde
groep dienen. En dat willen wij niet. Wij
zijn er voor iedereen. Is er een activiteit,
dan is iedereen welkom. Waardevolle
contacten beginnen bij een gezamenlijk
gevoel van welkom zijn.’
Het bestuur van Stichting Jut & Zo heeft
besloten het avontuur aan te gaan zonder ANBI status. Ze blijft bij haar kernwaarde en weet deze ook goed te verdedigen. Daarom richt zij zich op steun
van particulieren en bedrijven die gebruik
maken van het belastingvrije bedrag voor
donaties. Inge Visser: ‘Wij hebben er
vertrouwen in, kijk naar wat wij ondanks
de lockdowns hebben bereikt en de plannen die er nog zijn. We zijn Jutphaas Wonen daarom ook ontzettend dankbaar
voor het in ons gestelde vertrouwen en
kijken uit naar alles wat nog komen gaat.’
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale
Stad Nieuwegein ook veel informatie over
het heden en het verleden van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.
De kaart in het archief van deze week
komt uit 1972. Er staan vijf afbeeldingen
op: v.l.n.r. en v.b.n.b.: Lekbrug,
Jachthaven, Beatrixsluis, Vaartse Rijn en
de Oude Sluis.
De uitgever van de kaart was T. Hoogendoorn uit Vreeswijk. De drukker was Geitz
uit Hilversum en een foto in zwart/wit.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Avond voor de Stad
Op donderdag 28 oktober is er vanaf
20.00 uur weer een Avond voor de
Stad (voorheen: Avond van de Raad)
op het Stadshuis van Nieuwegein. Ook
vooraf aangemeld publiek en
meesprekers zijn weer welkom bij
deze ‘Avond voor de Stad’.
Wil je op de publieke tribune plaatsnemen of inspreken tijdens de Avond voor
de Stad van 28 oktober? Meld dit dan
uiterlijk op 28 oktober om 12.00 uur bij de
griffie via: griffie@nieuwegein.nl of telefoonnummer 14030. Uiteraard blijft het
daarnaast voor iedereen mogelijk de
Avond voor de Stad digitaal live mee te
kijken en terug te kijken.
Programmabegroting 2022-2025
De Avond van de Stad staat in het teken
van de programmabegroting 2022-2025.
Dit is een financieel stuk dat is opgedeeld
in verschillende onderwerpen zoals Wonen en Economie en Leefomgeving en
Veiligheid. Per onderwerp wordt beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat zij
daarvoor gaat doen en wat dat dan mag
kosten.
Financiën van de gemeente
nu en in de toekomst
Daarnaast laat de begroting zien dat de
gemeente er in financiële zin op dit moment goed voor staat. Ondanks dit positieve beeld stelt het college (de burgemeester en de wethouders) dat het voor
de verdere toekomst lastiger wordt om
reële inschattingen te maken over de
financiën van de gemeente. Dit heeft te
maken met onzekerheden over de kosten
voor Jeugdzorg, onzekerheden over de
inkomsten van de gemeente vanuit de

Rijksoverheid en mogelijke plannen van
een nieuw kabinet die grote impact zouden kunnen hebben op de gemeentefinanciën van Nieuwegein. Hierover staat
meer in de paragraaf Duurzaam Financieel Evenwicht in hoofdstuk 1 van de begroting.

2022-2025. Ook is dit jaar de Parkeerexploitatie in de vorm van een bijlage bij de
begroting meegenomen. De begroting is
een uitwerking van de gesprekken over
de financiële uitgangspunten en prioriteiten die afgelopen zomer gevoerd zijn door
de gemeenteraad.

De keuzes van nu hebben bovendien
effect op de periode na 2025. Om deze
reden heeft het college een scherpe en
solide begroting willen opstellen met
daarbij een meerjarenperspectief met de
nodige flexibiliteit. Zodat ook in de toekomst gewerkt kan worden aan het verbeteren en op peil houden van de stad.

De gemeenteraad gaat op 28 oktober
met elkaar in debat over deze uitwerking.
Hiervoor kunnen de raadsleden thema’s
aandragen die zij willen bespreken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van
4 november neemt de gemeenteraad een
besluit over de programmabegroting
2022-2025.

De gemeenteraad aan zet
De gemeenteraad moet elk jaar voor
15 november de begroting voor het volgende jaar vaststellen. De nu voorliggende begroting is het vierde en laatste
begroting van deze gemeenteraad voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022 en gaat over de periode

Tot slot
Je kunt de volledige agenda en de bijbehorende vergaderstukken van deze
avond vinden via https://ris2.ibabs.eu/
nieuwegein. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl.
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Regionale energiestrategie
in de regio Utrecht
vastgesteld
De gemeenteraden, Provinciale Staten
en de algemeen besturen van de waterschappen hebben de afgelopen
weken besloten over de Regionale
Energiestrategie RES 1.0 van de energieregio Utrecht. 15 gemeenten, waaronder Nieuwegein, vier waterschappen en de provincie stelden de RES
1.0 vast. De RES wordt nu aangeboden aan het Nationaal Programma
RES voor een doorrekening en advies
door het Planbureau voor de Leefomgeving.
In de RES staat dat de regio Utrecht
(U16) in 2030 de ambitie heeft 1,8 TWh
duurzame elektriciteit op te wekken om
op een duurzame manier in de energievraag te voorzien. Dit is vergelijkbaar met
het elektriciteitsverbruik van 540.000
huishouders en een derde van het totale
energieverbruik in de regio. Om 1,8 TWh
op te wekken heb je een combinatie nodig van 26 windturbines, 800 hectare
zonnevelden en 300 tot 500 hectare
grote daken vol met zonnepanelen.

Gemeenteraden stemmen in
met de RES
In de regio Utrecht hebben 15 van de 16
gemeenten ingestemd met de RES 1.0,
soms met een motie of amendement,
bijvoorbeeld de aanpassing van een
zoekgebied voor windmolens binnen de
eigen gemeentegrenzen of over extra
aandacht voor communicatie en participatie bij het vervolg. Een overzicht hiervan is te zien op www.energieregioutrecht.nl/publicaties. Alleen de gemeenteraad van Montfoort heeft niet ingestemd met het voorstel van de RES
1.0. Zij heeft besloten om 50% van de
eigen consumptie van 2040 in 2030 op te
wekken. De komende weken analyseren
de deelnemende overheden gezamenlijk
welke implicaties de uitkomst van het totale besluitvormingsproces heeft op de
uitvoering van de RES 1.0.
Inwoners blijven meedenken
Nu de Regionale Energiestrategie is vastgesteld, werkt de regio samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken
organisaties verder aan de RES.
Gemeenten blijven in gesprek met inwoners over de plannen en de concretisering
van zoekgebieden. Iedere twee jaar

Ruimte op het energienetwerk
Netbeheerder Stedin voert het gesprek
over de manier waarop en wanneer initiatieven kunnen worden aangesloten op
het elektriciteitsnet. Op 12 oktober jl.
heeft de landelijke netbeheerder TenneT
aangekondigd problemen te voorzien bij
het terugleveren van energie op het nationale en regionale energienetwerk in de
provincie Utrecht. Volgens Stedin heeft
dit geen effect op klanten met wie Stedin
al een overeenkomst heeft. De RES kan
dus worden uitgevoerd, ook al zal het
tempo en de volgorde van de uitvoering
er wel anders uit komen te zien.
Gemeenten, de provincie Utrecht, de vier
waterschappen en netbeheerder Stedin
zijn vanuit ieders verantwoordelijkheid
bezig om de energietransitie te stimuleren met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo blijft de regio U16 stappen zetten naar minder CO2
uitstoot in 2030 en verder.

optreden (14.45-15.45 uur) leert Harriet
Zuidervaart je de eerste beginselen van
de ukelele en een aantal basisakkoorden.
Met die akkoorden kun je jezelf al met tal
van liedjes goed begeleiden. Heb je zelf
een ukelele, neem die dan mee. Heb je
er geen dan hebben wij er één beschikbaar voor je.

Cultuur in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Optreden Ukelelies
Op zondag 31 oktober treden de
Ukelelies op in Dorpshuis Fort Vreeswijk. Vijftien vrouwen uit Utrecht spelen allen op de ukelele; meezingen,
lachen en veel vrolijkheid gegarandeerd. Ze traden al eerder op in het
Dorpshuis. Wegens groot succes en
op veler verzoek komen ze terug. Het
optreden is van 16.00 tot 17.00 uur.

wordt de RES geactualiseerd en aangevuld met de initiatieven uit de regio.

Workshop
Ukelele leren spelen in 1 uur
In één uur de basis leren van het ukelele
spelen? Dat kan. Voorafgaand aan het
13

Het optreden bijwonen kost € 2,-, net als
de deelname aan de workshop. Zie de
website van Dorpshuis Fort Vreeswijk
voor meer informatie. Aanmelden kan via
info@fortvreeswijk.nl of 0621664918.
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De afgelopen weken streden tien
basisscholen in de RMN gemeenten
tegen elkaar om zoveel mogelijk
E-waste bij mensen uit de buurt op te
halen. OBS De Krullevaar heeft de
meeste punten gehaald met het inzamelen van elektrische apparaten.
Donderdagmiddag 14 oktober, tijdens de
internationale E-waste dag, namen de
leerlingen van groep 6 van OBS De Krullenaar de hoofdprijs in ontvangst. De kinderen zijn erg blij met hun overwinning.
Ook vanwege de prijs. Zij mogen met hun
hele klas binnenkort op schoolreis naar
museum Nemo. Ook de Beatrixschool uit
Nieuwegein deed mee aan de wedstrijd.

Esther Groenenberg van de Communicatie en PR afdeling van de Stichting
Robijn over het succes: 'Na een spannende eindsprint heeft groep 6 van
OBS de Krullevaar de E-waste race in
de regio toch nog met een flinke voorsprong gewonnen. Op 14 oktober, Nationale E-waste-dag, werd om 10:00
uur de eindstand opgemaakt en bleek
dat De Krullevaar de hoogste score
had behaald. Voor het Jeugdjournaal
aanleiding om in de school opnames
te komen maken voor een item over de
Nationale E-waste-dag. Als ware recycling-ambassadeurs gaven de kinderen voor de camera uitleg over het be-

Fantastische prestatie
Vier weken lang hebben de leerlingen
van OBS De Krullevaar hun uiterste best
gedaan om zoveel mogelijk elektrische
apparaten in te zamelen. In totaal haalden zij 2.178 elektrische apparaten op en
dat betekende een score van 2.258. Een
vertegenwoordiger van de E-waste race
organisatie en een vertegenwoordiger
van RMN overhandigden de leerlingen
van OBS De Krullevaar de prijs.
In totaal haalden de tien deelnemende
scholen 13.691 oude elektronische apparaten op. 'Het is fantastisch om te zien
hoe fanatiek de kinderen aan de slag zijn
geweest met het inzamelen van allerlei
elektrische apparaten. Ook na deze wedstrijd blijft het uiteraard belangrijk om
elektrische apparaten apart in te leveren
om zo veel mogelijk grondstoffen te kunnen recyclen. We bedanken alle enthou

siaste deelnemers aan de E-waste race
2021. In onze ogen zijn jullie allemaal
winnaars,' aldus de vertegenwoordiger
van RMN.
Doel E-waste Race
De E-waste Race leert leerlingen van basisscholen op een leuke en actieve manier meer over het recyclen van elektrisch afval, met als doel het apart inzamelen van elektrische apparaten te
bevorderen. In Nederland komen nog
veel apparaten in het restafval terecht. Zo
gaan waardevolle materialen verloren
voor hergebruik. Elke Nederlander gooide afgelopen jaar gemiddeld zo’n 22 kilo aan elektronische apparaten weg.
De E-waste Race in de RMN gemeenten
is een initiatief van RMN en de E-waste
Race.

lang van recyclen en lieten zij zien wat
ze allemaal opgehaald hadden.'
Directeur Madelon Torenstra en drijvende kracht achter groep 6 meester
Roland Jacobs keken trots toe hoe de
kinderen aan de cameraploeg van het
Jeugdjournaal lieten zien wat ze de
afgelopen tijd geleerd hadden over het
belang van recycling. En de prijs? Ze
gaan met de klas een hele dag naar
Nemo Science Museum in Amsterdam!

FOTO: ESTHER GROENENBERG

OBS De Krullevaar
wint E-waste race

Bekijk hier de video van het Jeugdjournaal met daarin de opnames die in
OBS de Krullevaar werden gemaakt.
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Waarom...

gezien op instagram
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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: ‘Het is de week van de mediawijsheid! De kans is heel erg groot dat je deze strip van een beeldscherm leest.
Weet jij wat je moet doen als je een e-mail krijgt van iemand die om je paspoort vraagt? Reageer je er op, of verwijder
je de e-mail? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar mediawijsheid moet je leren. Het is niet alleen leerzaam voor kinderen;
het is leerzaam voor iedereen!’

GroenLinks Nieuwegein
wil meer inspanning
opvang vluchtelingen
Tijdens het vragen-halfuur in de raadsvergadering van donderdag 14 oktober heeft GroenLinks in Nieuwegein
aandacht gevraagd voor de acute
nood in de vluchtelingenopvang doordat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te weinig opvangplaatsen heeft voor de vluchtelingen uit
Afghanistan. GroenLinks heeft aan het
college van B&W gevraagd of het wil
kijken of ook Nieuwegein kan bijdragen aan een oplossing met een tijdelijke opvanglocatie tot het COA zelf voldoende capaciteit heeft opgebouwd.
In zijn reactie gaf verantwoordelijk wethouder Jan Kuiper aan dat dit wel de

Ontmoet Adriaan van Dis
in de bieb
De tweede verdieping
Kom naar de bieb tijdens Nederland
Leest in november en vergroot je
wereld met nieuwe ervaringen en verhalen, net zoals de hoofdpersoon uit
De wandelaar van Adriaan van Dis, het
boek dat je van de bibliotheek De
tweede verdieping in Nieuwegein
cadeau krijgt. ‘Eén boek, duizend
gesprekken’ is het devies waarmee
Nederland met elkaar in gesprek gaat
over dit boek, ook in Nieuwegein uiteraard.

aandacht heeft van het college, maar dat
er in Nieuwegein op dit moment geen locaties beschikbaar zijn die op korte termijn voor noodopvang gebruikt kunnen
worden.

Met de motie wordt het college in Nieuwegein verzocht om haast te maken met
het onderzoeken van de mogelijkheid van
een vereveningsfonds en de noodzakelijke aanpassingen van de beleidsregels.

Betere regels bouw geplande
sociale- en middenhuur-woningen
De door GroenLinks opgestelde motie
‘aanscherpen beleidsregels sociale- en
middenhuurwoningen’ is in de raadsvergadering van 14 oktober 2021 met 16
voorstemmen en 9 tegen aangenomen.
De motie is mede-ingediend door PvdA,
GroepVerdam en SP.
In de bouwpraktijk is weinig animo voor
het bouwen van sociale- en middenhuurwoningen.
Om ervoor te zorgen dat het geplande
aantal wel gebouwd wordt, moeten er extra regels komen.

Een vereveningsfonds is een ‘spaarpot’
voor de gemeente waarin projectontwikkelaars die geen sociale huurwoningen bouwen, een bedrag moeten storten.
Met dit geld kan de gemeente óf zelf
grond aankopen voor sociale-en middenhuur woningen óf ontwikkelaars die sociaal bouwen een subsidie geven.

Op dinsdag 23 november (19.30 - 21.30)
is er Leesclub De Wandelaar in de bibliotheek: onder het genot van Parijse macarons bespreken deelnemers De wandelaar van Adriaan van Dis. Ook bedenken
ze vragen die ze de auteur willen stellen.

wegein onder leiding van stadsdichter
Ton de Gruijter. Vertrekpunt voor de wandeling is de bibiotheek.

Op dinsdag 30 november (20.00 – 22.00)
wordt Adriaan van Dis in de bibliotheek
geïnterviewd door Gina van den Berg.
Kaartjes zijn € 5,00 voor leden.
Daarnaast is er op maandag 1 november
(14.30 - 16.00) een wandeling door Nieu16

De motie verzoekt het College ook om de
verkoop van sociale woningen op de vrije
markt een halt toe te roepen door met
corporaties af te spreken dat er alleen
woningen verkocht mogen worden aan
ingeschreven huurders.

Nog geen lid van de bibliotheek? Heel
november en december is er een mooie
kortingsactie. Tot en met 31 december
krijgen nieuwe leden € 10,- korting als ze
in de bibliotheek een nieuw standaardabonnement of een plusabonnement afsluiten. Kijk op de website van de bibliotheek De tweede verdieping voor meer
informatie over deze kortingsactie of het
programma rondom Nederland Leest.
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Column Heleen van den Hoven

‘De PEN’
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieuwegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troonladder' en 'Losse tanden', enkele
kinderboeken die spelen in de wijk
Zuilenstein. Deze boeken zijn via
onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein (en daarmee ook voor
De Digitale Nieuwegeiner) tekent ze
wekelijks haar spinsels op met
haar schrijverspen.
Vandaag draagt Heleen de schrijverspen over aan de Nieuwegeinse
Liz Ditters (1967), omdat Heleen
altijd geniet van haar gedichten en
haar kunst. Maar wie is Liz Ditters?
Tijd dat Liz zich voorstelt.
Liz: ‘Hi, mijn naam is Liz Ditters. Sinds
1997 woon ik in Nieuwegein, met veel
plezier. Hier werden ook mijn
kinderen geboren, waarna ik
kindergedichten begon te schrijven.
Af en toen werd eens wat opgenomen
in een bundel, ook zijn er twee
verhalen verschenen, een als
kinderboek en een als kinderboekapp.
Daarna heb ik jarenlang illustraties
gemaakt voor een serie kalenders en
agenda’s, maar dat begon op den
duur te vervelen. Liever was ik bezig
met schrijven: rijm en ritme.’

‘Uitgeverij Plint begon gedichten van
mij op te nemen in hun prachtige
tijdschrift DICHTER. Poëzie voor
kinderen van 6 tot 106. Helemaal leuk
werd het, toen er enkele van die
gedichten op ándere plekken
verschenen. Bij voorbeeld in een
schoolboek voor Vlaamse
brugklassers, voor het vak
Nederlands. Of op zo’n poster voor
in de klas, voorzien van een prachtige
illustratie. In een dik gebonden boek
met de mooiste kindergedichten van
de afgelopen jaren. Een van mijn
gedichten werd eerder dit jaar zelfs
genoemd en voorgelezen op de
radio… Samen met gedichten van
Leo Vroman, Vasalis en Frederik van
Eeden!’
Naast schrijven, schildert Liz graag.
Maar niet figuratief, dat deed zij
vroeger veel, zoals portretten. Nu is
haar werk kleurrijk en abstract, soms
geometrisch. Ben je benieuwd? In de
maand oktober kan haar expositie in
Bibliotheek De tweede verdieping nog
bezocht worden. En op haar website
www.lizditters.nl zijn illustraties, foto’s,
gedichten en animaties te vinden!
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Een gedicht van Liz:
Etentje
Het leven is een etentje,
te starten met de soep:
het onbekommerd kleuteren
met krijtjes op de stoep.
Dan volgt een tweede voorgerecht,
die taaie puberteit.
Wat sushi en sashimi en
met ouders eeuwig strijd.
Het hoofdgerecht, volwassenheid,
een prachtig mootje vis;
ontdek je samen met je lief
dat leven zorgen is.
En als je dan gepensioneerd
bij ’t toetje bent beland,
dat eet je met familie in
een tentje aan het strand.
De koekjes bij de koffie en
het glaasje rode port:
die zorgen net als vrienden dat
het echt een feestje wordt.
Het leven is een etentje,
het etentje een feest,
maar zorg dat al die koekjes
uit de trommel zijn geweest.
(geschreven voor DICHTER. nr. 10 van uitgeverij Plint)
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mer 114) bevinden zich een deur met
bovenlicht, een kelderlicht, twee hoger
geplaatste vensters voor de opkamer en
op de verdieping twee dichtgemetselde
vensterd. Rode en blauwe Oud-Hollandse pannen sieren het dak.

Het oudste gebouw
van Nieuwegein

Het pand anno nu,
let op de dichtgemetselde ramen

De R.K. kerk op het Jutphase Kerkveld
blijkt tegen het einde van de 14de
eeuw te klein en de pastoor, Albert
Coper, beklaagt zich er bij de bisschop over dat het ondoenlijk is voor
één priester om zo’n uitgebreide parochie te besturen. Besloten wordt vervolgens dat in Jutphaas een tweede
pastoor mag worden benoemd. Vermoedelijk heeft de pastorie van pastoor Coper nabij de kerk gestaan. De
tweede pastoor die dan wordt benoemd is Arent van Rijn, afkomstig
van kasteel Rijnenburg. Volgens het
boek 'Jutphaas… verleden tijd' is
Arent van Rijn ook in zijn nieuwe functie blijven wonen op Rijnenburg.

kaart nog steeds herkenbaar. De Nedereindseweg fungeert nog steeds als belangrijkste toegangsweg tot het oude
centrum van Jutphaas.

Pastoor Coper gaat in die tijd de kerk op
het Kerkveld opknappen en vergroten.
Het schip van de kerk wordt vernieuwd
en verbreed, het muurwerk wordt ontmanteld en het schilddak wordt vervangen door een spits toelopend helmdak.
Pastoor Arent van Rijn gaat aan de
noordzijde van het Kerkveld een tweede
pastorie bouwen. Het is dan 1407, vijf
jaar later toen het Geyn door Jan van
Arkel, heer van Zoelen, geplunderd en
afgebrand werd, en thans is die vroegere
pastorie het oudste gebouw van Nieuwegein en staat aan de Nedereindseweg in
Jutphaas.
De basis van de bewoningsgeschiedenis
van Jutphaas wordt gevormd door de
ontginningen die in de elfde en twaalfde
eeuw in dit gebied plaatsvonden. Als uitgangspunt voor deze ontginningen werd
een weg met een wetering aangelegd.
Deze lange oost-west gerichte as is ondanks alle latere doorsnijdingen op de

Bijzonder is dat het grondgebied waarop
het oudste gebouw van Nieuwegein staat
aan alle voorwaarden voldoet waaraan in
de middeleeuwen pastorieën moesten
voldoen. Namelijk een oppervlakte van
4 morgen land (één morgen land is een
oppervlakte die men toen op één ochtend
kon ploegen). Zo’n ‘kerkeblok’ was voldoende groot om naast het woonhuis
ruimte te hebben voor de verbouw van de
nodige groenten.
De in de volksmond ‘Oude pastorie’ heeft
een dubbel zadeldak. Het rechter (oostelijk) deel is nog in de oorspronkelijke
staat uit 1407 met onder meer ongeschaafde balken, een trappenhuis opgetrokken langs één boomstam, enzovoorts. Achter het pand staat een
schuurtje onder een met rode pannen
belegd zadeldak, eveneens uit 1407. Het
is gebouwd rond de waterput die bij het
pand hoort.
In 1983 is het westelijke deel van het
pand onverhoeds afgebroken, zoals ook
de Anna van Rijnhuisjes in de nacht werden gesloopt. In de oorspronkelijk stijl
werd een nieuwe vleugel aangebouwd.
Westelijk en oostelijk deel vormen elk
een apart woonhuis.
In het linkerdeel (nummer 112) is een
deur met bovenlicht aanwezig evenals
een schuifvenster met luiken en op de
verdieping een houten kruisvenster. In
het rechterdeel van deze zijgevel (num18

De twee ramen die dichtgemetseld zijn
stammen uit de tijd van Napoleon. In de
tijd dat Napoleon regeerde over de Nederlanden werden diverse belastingen
geheven, waaronder die op ramen. Je
betaalde per raam. Als gevolg daarvan
zijn er nu nog steeds huizen te vinden
met dichtgemetselde ramen. Dat deden
de huiseigenaren om minder belasting te
hoeven betalen. Het ging niet om vitrage
of gordijnen, maar puur om de ramen.
Na de reformatie kwam de pastorie in
handen van de Hervormde Gemeente en
diende tussen 1585 - 1889 als woning
voor de predikant. De Jutphase bouwpastoor van Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg, monseigneur G.W. van
Heukelum, kocht op 1 mei 1889 de oude
pastorie terug. Die is thans eigendom van
de R.K. Caritas. Het pand is een Rijksmonument.

Omstreeks 1900.
Uit deze foto blijkt nog duidelijk het
landelijke karakter van de Nedereindseweg. Rechts op de foto ziet men de
boerderij 'De acht Zaligheden', welke
omstreeks 1920 is gesloopt. Het moest
verdwijnen bij de aanleg van de voormalige Wilhelminastraat, nu Stormerdijkstraat, die overigens ook nog een
poosje Emmastraat heeft geheten.
De man aan het hek is Arie Visser, die
een zaadhandel bezat en met nog verschillende andere gezinnen in de
boerderij woonde.
Links op de foto is nog een deel van
de Nedereindse Wetering en op de
achtergrond woningen aan 'Het Sluisje' te zien.
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vraag stellen ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein’? Bekijk de serie:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein.

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.
Publicatie boek Historische Kring
21 oktober.

Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Ondernemers vertellen over 50 jaar ondernemen in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samenvoornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.
Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschillende wijken ingaan en inwoners de

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.
2.
3.
4.
5.

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

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezelligheid in de avond. De eerste
locaties van dit kunstwerk zijn bekend.
De komende maanden zul je dit beeld
kunnen tegenkomen bij De Partner; het
Natuurkwartier; op City; op de Middengaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.
Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50
Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typische Nieuwegeinse locaties die je zeker zult herkennen. Op elke locatie dient
u een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De bedoeling is om alle locaties zo snel mogelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/geina-escape-route.
Sprekende Beeldenroute
De Sprekende Beeldenroute is een
route van ongeveer 9 km, die je langs
tien kunstwerken leidt. Bij ieder beeld
krijg je een audio uitleg over de historie
daarvan wanneer je er langs loopt of
fietst. De routekaart is hier te
vinden: www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/sprekendebeeldenroute.
Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in ontwikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeenschap: www.nieuwegein50jaar.nl/toenen-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling.
Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwegein: www.nieuwegein50jaar.nl/toenennu/verhalen/verhalen-inwoners.
Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.
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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: 'Eind augustus vond ik op een gewone berenklauw een
exoot, het "veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje"...Dacht ik.
Dat beestje is er in vele kleuren en heeft vele stippeltjes tot soms
geen een. Ze lijken altijd wel op een of ander inheems
lieveheersbeestje. Die inheemsen hebben vaak zwarte pootjes, de
exootjes hebben altijd gele.
Het zou een inheemse soort kunnen zijn. En dat was het ook: het
tweestippelig lieveheersbeestje.
Jaha, maar dan wel met tig stippeltjes, kan dat dan maar zo? Ja,
dat kan. Het tweestippelig lieveheersbeestje kan nakomelingen
krijgen in een afwijkend rood en met meer dan twee stippen, véél
meer soms.

Hakenkruizen
en vernielingen in Galecop
Vandalen hebben in de wijk Galecop
flink huisgehouden. De jongeren ontmoetingsplek (JOP) aan de Galecopperwetering in het Skate Park werd begin deze week flink toegetakeld. Ook
werden hakenkruizen getekend op de
bankjes in het park. De gemeente is
hierover inmiddels ingelicht. De bewoners rondom het park zijn de vernielzucht zat en zouden graag zien dat
er beter gehandhaafd wordt.

Groenonderhoud en
zonnepanelen in Galecop

Schapen kunnen het
niet helemaal alleen aan!
Je hebt ze vast wel eens gezien; de
zonnepanelen in Galecop in de oksel
van de snelwegen A12/A2. Mogelijk
denk je er dan niet direct aan dat de
natuur op dit afgesloten terrein z’n
gang mag gaan. Natuurlijk is het niet
de bedoeling dat de begroeiing de
zonnepanelen afschermt en het
Waterschap ziet de sloten ook graag
schoon zodat we allemaal droge
voeten houden.
Gedurende het hele jaar houden schapen
het gras kort maar de onstuimige wilgengroei is teveel voor ze en ook de heg kan
natuurlijk niet te hoog worden. Een fors
deel van deze panelen op het vijf hectare

grote Zonnepark Galecop wordt geëxploiteerd Energie-coöperatie e-Lekstroom; een Postcode Roos Project (PCR
Galecop) voor bewoners in NieuwegeinNoord.
En zoals bij iedere coöperatie steek je
dan regelmatig ook zelf de handen uit de
mouwen. de struiken tot normale hoogte
terug te snoeien en een heel wilgenbos
te kortwieken.
Prima weer, goede koffie en broodjes en
bijna 20 harde werkers waren zaterdagmorgen vroeg in de weer om de struiken
weer tot normale hoogte terug te snoeien
en een heel wilgenbos te kortwieken...
En nu is de rust weer weergekeerd en is
het park weer een paar maanden helemaal voor de schapen! Onze fotograaf
Paul Oor was er onder andere om een
paar foto’s te maken van deze ‘herfstige’
activiteit.
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Eén van de bewoners in een reactie: ‘Het
is Galecop kennelijk niet gegund om een
gezellige hangplek te hebben, waar je je
apparaat kunt opladen en je vrienden
kunt ontmoeten. Wie zijn die vandalen,
die al bankjes hebben vernield zodat er
niet bij de halfpipes kan worden gezeten.
De vandalen moesten zich kennelijk
amuseren met het vernielen van een afvalbak? Zijn er ook ouders van de vernielzuchtigen die zich aangesproken voelen? Ook heb ik gezien dat men wildplast
daar.’
Wijkcoordinator Fransje van Beek hoort
graag of er mensen zijn die meer weten
over de vernieling. Inmiddels is de vernieling doorgegeven aan de wijkagent,
handhavers en het jongerenwerk.

De Digitale Nieuwegeiner
Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Hedendaagse hits en country
klassiekers in All Night Café
van Pieternel
Pieternel Osinga leverde in 2018 met ‘Roosevelt Island’ een debuutalbum af om door
een ringetje te halen. Zo betitelden de kenners van altcountry.nl de plaat, waarop zij
laveert tussen folk, pop en blues, als 'geweldig' en 'prima de luxe'. De avontuurlijke
Nashville Girl uit Amsterdam stelde voor ‘All
Night Café’ een gevarieerd muzikaal programma samen, waarin het rijke geluid van
Nashville centraal staat. Ze speelt met haar
band muziek van hedendaagse artiesten als
Chris Stapleton, John Mayer en Brandi
Carlile, maar ook klassiekers uit het country-,
folk- en bluegrass songbook.
Donderdag 28 oktober, 20.30, € 21.00, kleine
zaal
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Urban Dance
van Xclusiv Company
over acceptatie en vrijheid
In de voorstelling ‘Behind the iMASQ’ van
Xclusiv Company op vrijdag 29 oktober in DE
KOM nemen 6 urban dansers het publiek
mee op reis langs de effecten van etikettering
én het (willen/moeten) dragen van maskers in
de maatschappij. Van (voor)oordelen, onbegrip, dreiging/geweld en uitsluiting, naar een
ultieme bestemming: acceptatie en vrijheid.
De community waar wij nu in leven gebruikt
maskers én filters, om de ‘ware ik’ te verschuilen. Dit, terwijl inheemse stammen hun
maskers juist gebruik(t)en om authenticiteit te
vieren. Geïnspireerd door deze inheemse
stammen, willen wij de sociale acceptatie van
andersdenkenden én de ruimdenkende individu bevorderen: de vrijheid om te zijn wie wij
willen zijn!
Vrijdag 29 oktober, 20.30, € 20.00, kleine zaal

Bel om kaarten voor
voorstellingen te reserveren
naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.
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Aanstormend comedytalent
Jasper van der Veen
Aanstormend comedytalent Jasper van der
Veen vertelt mooie en slimme verhalen vol
sterke grappen. Hij is verwonderd en boos,
over zichzelf, zijn vrienden, familie en de
wereld om hem heen. Snel schakelend, met
een sterke mimiek en onnavolgbare redenaties fileert hij de maatschappij, onze blinde
vlekken en dooie hoeken. Maar hij begint bij
zichzelf, zijn gedachten, doen en vooral zijn
laten. Hij wil een stap verder. Hij wil door. Hij
vindt dat de wereld door moet. Maar om
verder te kunnen moet je kunnen terugkijken,
weten waar je vandaan komt en dan een plan
maken. Durft hij dat? Dat gaan we zien in DE
KOM.
Dinsdag 2 november, 20.30, € 18,00, kleine
zaal

www.dekom.nl

FOTO: CURLY & STRAIGHT

Voedselkomedie
van George en Eran
‘George en Eran worden Veganisten’ is een
voedselkomedie waarin zij hunzelf bevragen
over hoe we in de praktijk omgaan met eten.
We kunnen niet meer doen alsof we niet
weten dat het eten van vlees, net als vaak
vliegen en lang douchen, een negatieve impact heeft op het ecologische systeem waar
we afhankelijk van zijn. Maar in hoeverre zijn
we bereid onszelf op te offeren voor een
hoger doel? George en Eran vragen het zich
af in DE KOM.
Woensdag 3 november, 20.30, € 17,50,
kleine zaal
FOTO: AREND BLOEMINK

FOTO: JENS FRICK
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stof kunt besparen. Ze geven uitleg over
het gebruik van de cruise control, de
ECO-modus, de schakelindicator en het
start-stopsysteem. Hiermee kun je zo’n
10% tot 15% aan brandstof besparen.
Daarnaast rij je met deze hulpmiddelen
ook nog eens veel relaxter.

Tips om zuiniger te rijden
en gratis bandenspanningscheck bij NBC Nieuwegein
De ‘Lekker op weg’ teams komen tijdens de Dag van het klimaatakkoord
naar het NBC Congrescentrum in
Nieuwegein. De teams geven op maandag 1 november tips waarmee je zuiniger kunt rijden. Ook controleren ze
gratis je bandenspanning en geven de
banden lucht als dat nodig is. De
teams zijn vanaf 09.00 aanwezig.
Comfortabel rijden en besparen op
brandstofkosten kan hand in hand gaan.
Veel auto’s hebben hier namelijk handige

Defensie 100ste ondertekenaar
Convenant
waterstof in mobiliteit
Het ministere van Defensie treedt als
100e ondertekenaar toe tot het ‘Convenant Waterstof in Mobiliteit provincie Utrecht’. Op die manier hoopt Defensie nog meer bij te dragen aan de
nationale en regionale duurzaamheidsdoelen van Nederland en de
provincie. Afgelopen woensdag werd
de handtekening gezet tijdens een
werkbezoek aan KWR in Nieuwegein.
De provincie heeft als doel om voor eind
2025 de mobiliteit te hebben verduurzaamd. Honderden voer- en vaartuigen
moeten daarvoor op groene waterstof
lopen. Dit doel past binnen het project
emissieloze voertuigen van Defensie.

in-carsystemen voor aan boord. Dit zijn
de cruise control, de ECO-modus, de
schakelindicator en het start-stopsysteem. Met deze hulpsystemen rij je eenvoudig een stuk zuiniger en comfortabeler. Naast deze systemen kan je ook eenvoudig brandstof besparen door de banden op de juiste spanning te houden.
Zuiniger rijden is fijn voor je portemonnee
en voor het klimaat, want je stoot ook
minder CO2 uit.
Tips om zuiniger te rijden
De teams van ‘Lekker op weg’ komen op
maandag 1 november naar het NBC
Congrescentrum om tips te geven hoe je
met behulp van de hulpsystemen brand-

Gratis bandenspanningscheck
De ‘Lekker op weg’ teams controleren
gratis je bandenspanning en geven de
banden lucht als dat nodig is. Het op
spanning houden van je banden is een
simpele manier om geld en brandstof te
besparen. Dit kan tot € 100,- per jaar aan
kosten schelen. Toch rijdt 60% van de
auto’s in Nederland rond met te zachte
banden. De teams laten zien waar je bij
jouw auto de juiste bandenspanning
vindt, hoe je die checkt of jouw banden
de juiste spanning hebben en hoe je ze
oppompt. Ook leggen de teams uit
waarom en hoe vaak je dit moet doen.
Lekker op weg
De komende maanden gaan ‘Lekker op
Weg’ teams het land door om automobilisten te helpen zuiniger te rijden. Ook
controleren zij gratis je bandenspanning
en geven je banden lucht als dit nodig is.
Kijk voor meer informatie over brandstofbesparend rijden op deze website.

'We hopen hiermee uit te dragen dat Defensie vanuit het principe ‘samen sterker’
niet alleen in woord, maar ook in daad de
regio wil versterken. Dat doen we door
reeds ingezette Defensie-initiatieven, zoals de emissieloze voertuigen en duurzame gebiedsontwikkeling, te koppelen
aan de ambities van gemeentes en de
provincie Utrecht.'
Defensievoertuigen op waterstof
Als onderdeel van het plan gaat Defensie
in de provincie op termijn minimaal
3 voertuigen op waterstof inzetten. Daarnaast onderzoekt Defensie of het mogelijk is om waterstof op te slaan op eigen
terreinen en of er plaats is voor een semiopenbaar waterstoftankstation. Ook
wordt vrijblijvend gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van waterstof bij militair materieel.

Plaatsvervangend commandant
DOSCO schout-bij-nacht Peter Knipping van het ministerie van Defensie
zet de 100ste handtekening, op de
achtergrond gedeputeerde Arne
Schaddelee
Bron: Ministerie van Defensie

Waterstof kan daar een grote bijdrage
aan leveren, zegt plaatsvervangend commandant DOSCO schout-bij-nacht Peter
Knipping. 'Iedere liter diesel in een aggregaat in een ver missiegebied heeft een
veelvoud aan liters gekost om ‘m daar te
krijgen. Dat kan anders en waterstof is
een oplossing.'

De voertuigen die op waterstof rijden zijn
nog in ontwikkeling. Eind dit jaar wordt
duidelijk op welke termijn Defensie de
voertuigen kan inzetten.
Defensie honderdste ondertekenaar
Het Convenant waterstof in mobiliteit
provincie Utrecht werd op 23 april dit jaar
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officieel ondertekend door 75 partijen.
Het doel van het convenant is om het gebruik de productie van groene waterstof
(verder lezen)
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Sportief Dagboek (8)
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 sportvelden in Nieuwegein, nu voor De Digitale Stad Nieuwegein en daarmee ook
voor De Digitale Nieuwegeiner.
Hans van Echtelt: 'De supporters van
Geinoord zijn voor de tweede keer in successie van een koude kermis thuisgekomen. Precies zoal afgelopen maandag
tegen Nieuwland verspeelden hun favorieten ver in blessuretijd een zeker lijkende overwinning. Die nare traditie lost de
ploeg van coach Plomp intussen vier
bonuspunten, en dat tikt aan bij de fans
maar vooral op de ranglijst.’
‘Scheidsrechter Dam trok vier minuten
blessuretijd bij en gaf ween laatste omstreden vrije trap. CSW-speler Bram
Korver rukte op in het doelgebied en kopte de bal binnen, daarbij doelman Mitchel
Temming in zijn val meesleurend. Ook
het vlagsignaal van grensrechter Dennis
Onrust werd niet gehonoreerd zodat de
3-3 alsnog op het scorebord kwam. Zoals

gezegd: een fikse teleurstelling op Parkhout waar aanvankelijk CSW via Barry
Kramer de leiding nam.’
‘Via Sven Banfi en Robin Jansen kwam
Geinoord sterk terug maar Jordy de
Groot maakte weer gelijk: 2-2. Toen topscorer Daniel Kops een kwartier voor tijd
met een fraaie kopbal de 3-2 op het scorebord bracht, dacht Geinoord de binnen
te hebben. Dat bleek een dure misrekening toen. Komende zaterdag bij Nita in
Nieuwer ter Aa hoopt Geinoord de blessuretijd ongeschonden door te kunnen
komen.’
‘Even een sportieve blik op de andere
Nieuwegeinse velden: buurman Vrees-

De gelijkmaker ver in blessuretijd door
CSW, wordt de keeper van Geinoord
hierbij niet gehinderd?

wijk heeft zich fraai in de derde bekerronde geplaatst via een 1—0 zege en
doet ook volop mee om de koppositie in
de derde klasse. Dat kan. Niet van JSV
gezegd worden want opnieuw werd verloren zodat de ploeg van Galecop nog
puntloos onderaan staat, vooral het doelsaldo baart zorgen want het aantal tegengoals loopt intussen schrikbarend hoog
op, nu zes tegen CDW.’

Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein
start met Landelijk Platform
Zorgcoördinatie
De vier Utrechtse ziekenhuizen (UMC
Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en Meander Medisch
Centrum) en de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) zijn
deze maand gestart met het Landelijk
Platform Zorgcoördinatie (LPZ). De
regio Utrecht is de eerste met dit systeem dat uiteindelijk landelijk acute
patiënten beter moet verdelen over de
ziekenhuizen.
Het LPZ berekent op basis van gegevens
uit de ziekenhuizen continue waar een
patiënt met de ambulance het beste naar
toe gebracht kan worden. Daarbij kijkt het
niet alleen naar de drukte op de spoedeisende hulp (SEH), maar ook naar bijvoorbeeld de verpleegafdelingen. De bezetting daar is van invloed op de doorstroming vanuit de SEH. Het LPZ is gevoed met cijfers over deze effecten uit
het verleden. Zo kan nu voorkomen worden dat een SEH-afdeling overvol raakt.
De werking van LPZ is vergelijkbaar met
verkeersinformatie die weggebruikers bij

grote drukte op een trajct aanbeveelt een
andere route te kiezen. Dit om te voorkomen dat file ontstaat. Betere spreiding
van acute patiënten over de ziekenhuizen
komt de zorg voor de patiënten ten goede doordat ze minder lang hoeven te
wachten en meer aandacht krijgen dan
op een SEH waar grote drukte heerst.
Ook hebben ook ambulances baat bij het
systeem. Zij kunnen patiënten sneller
afleveren waardoor ze eerder weer beschikbaar zijn. Wanneer Overigens zijn
afspraken gemaakt dat patiënten die
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reeds bekend zijn in een bepaald ziekenhuis of met aandoeningen waarin een
bepaald ziekenhuis gespecialiseerd is altijd daarheen gebracht worden.
Aanleiding voor de ontwikkeling van het
LPZ is de griepgolf in de winter
2017-2018. Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) van het Traumazorg Netwerk Midden Nederland (TZNMN
is toen besloten dat meer inzicht in de
beschikbare capaciteit van de acute zorg
wenselijk is om de toegankelijkheid van
de acute zorg in de regio te waarborgen.
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eeuw werd de fiets het vervoermiddel
voor bemiddelde jongemannen. Ook
vrouwen waagden zich op de fiets, maar
zo’n honderdtwintig jaar geleden vond
men dat voor nette vrouwen en meisjes
nog ongepast. Daarna ging het snel: vlak
voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog
groeide het fietsgebruik enorm: zo’n 70%
van de Nederlanders ging op de fiets
naar het werk.

FOTO: AREND BLOEMINK

Betonplaten voor de fietser
De bruidsschat die Nieuwegein in 1971
meekreeg bestond uit enkele doorgaande
provinciale wegen: IJsselsteinseweg,
Utrechtsestraatweg en de huidige Herenstraat (toen nog Dorpsstraat). Asfalt voor
de auto’s, betonplaten of tegelpaden voor
de fietsers.

Nieuwegein,
stap voor stap
van auto- naar fietsstad
door Clarion Wegerif

Het is eind jaren zestig, als Nieuwegein op de tekentafel ligt. Een tijd van
technologische vooruitgang èn van
individualisering. De eerste maanlanding, televisie voor iedereen, en minister-president Den Uyl die laat weten
dat alle mensen, óók de arbeiders,
recht hebben op een eigen auto voor
de deur. Niet zo vreemd dus, dat Nieuwegein ontworpen wordt als autostad.
Het fietsgebruik in Nederland nadert die
jaren tot een dieptepunt. En terwijl
Utrecht de Catharijnesingel dempt voor
het kortste stukje snelweg van Nederland, bouwt Nieuwegein zijn ruim opgezette stadsautowegen. Brede autobanen
leiden de nieuwe bewoners via de wijkwegen naar hun woonerven. Daar is
volop parkeerruimte voor de Kevers,
Kadetjes en Simca’s van hun eigenaren.
Hun fietsen staan te verroesten in de
schuur.
Rijden langs de kanalen
Nieuwegein start in 1971 natuurlijk niet
vanaf nul. In de eeuwen daarvoor waren
de waterwegen het belangrijkst; erlangs
liepen zandwegen en jaagpaden waarover vrouwen, kinderen of paarden de
zeilschepen voorttrokken. Begin 19e
eeuw ergerde Keizer Napoleon zich zo
aan de slechte, modderige toestand van
de weg langs de Vaartsche Rijn van
Vreeswijk naar Utrecht, dat hij verordon-

Fietsers langs de IJsselsteinseweg (nu
Herenstraat) in 1964. Rechts de
Oudegeinse molen, die tegenwoordig
in het stadspark staat.

De Utrechtsestraatweg is in 1955 een
provinciale weg, met betonplaten voor
de fietsers.
Foto: Collectie Het Utrechts Archief, collectienummer 837966

Foto: Jos Pé, collectie Historische Kring Nieuwegein

neerde deze te bestraten. En dat gebeurde: de Route Imperiale no 2 was geboren.
Fietsers in het straatbeeld
De fiets was toen nog niet uitgevonden;
die deed aan het eind van die eeuw zijn
intrede in het straatbeeld. Begin 20e

Op de kruising bij ’t Sluisje en de Rijnhuizerbrug staat in 1968 zelfs een
stoplicht! Rechts is de oude Rijnhuizerbrug nog zichtbaar.
Foto: Collectie Het Utrechts Archief, collectienummer 126548

Met de bouw van de nieuwe stad komt
daar een heel netwerk van stadsautowegen en wijkwegen bij: de stadsautowegen
met hun “H-structuur”, alleen voor de auto’s, en de wijkwegen voor auto’s en fietsen samen.

Koninginnefeest in 1923. Ringsteken
op de fiets.
Foto: Collectie Historische Kring Nieuwegein
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Op de luchtfoto van de wijk Doorslag uit
1983 is die nieuwe structuur al goed te
zien. De Sperwerlaan, die begin jaren
(verder lezen)
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Vreeswijksestraatweg na, een aanééngesloten autoluwe route voor fietsers langs
het Merwedekanaal. Een grote verbetering!

Het Utrechts Archief, collectienummer 847384

Op de drukke doorgaande wijkwegen,
zoals Batauweg, Roerdomplaan en
Noordstedeweg, verandert echter niets.
Daar scheidt slechts een stippellijn de
fietsers van de auto’s.
Knippen in wijkwegen mislukt
Rond de eeuwwisseling zijn er zoveel
klachten over geluidsoverlast, drukte en
ongevallen op de wijkwegen, dat het
paarse college in 1999 een plan lanceert
om die wegen te knippen. Dit levert veel
tegenstand op, vooral vanuit de middenstand. Winkeliersverenigingen zijn bang
dat hun klanten uitwijken naar andere,
concurrerende winkelcentra. Uiteindelijk
stemt de gemeenteraad tegen en blijft
alles bij het oude.

Nieuwegein,
stap voor stap
van auto- naar fietsstad
(vervolg van vorige pagina)
tachtig als nieuwe ontsluitingsweg wordt
aangelegd, is dan nog helemaal recht,
maar wordt later opgenomen in de woonerfstructuur van de wijk Doorslag.
De Sperwerlaan, die op bovenstaande
luchtfoto uit 1983 aantakt op de IJsselsteinseweg langs de IJssel, is hier nog
helemaal recht. De weg is nu opgenomen
in de woonerfstructuur van de wijk
Doorslag. De doorgang naar de IJsselsteinseweg bij de tramovergang is tegenwoordig alleen voor wandelaars en
(brom)fietsers.

De broekpijpen zijn wijd en we zien
moeders hun kinderen vervoeren in
buisframe-zitjes. Foto van de Lijsterbestunnel in 1975.
Foto: Het Utrechts Archief, collectienummer 844403

Het noordelijk deel heeft zijn rechte
karakter behouden; het zuidelijk deel
krijgt kronkels, en de doorgang naar de
IJsselsteinseweg wordt later met een
knip afgesloten voor autoverkeer.
Niet scheiden, maar mengen
Waar de stadsplanners in collega-groeikern Lelystad kozen voor een strenge
scheiding van snel- en langzaam verkeer,
kiezen de Nieuwegeinse ontwerpers voor
menging. Vrijliggende fietspaden waren
in het Nieuwegein van vijftig jaar geleden
dun gezaaid; alleen in de fietstunneltjes
onder de stadsautowegen had de fietser
het tegelpad voor zich alleen.
Knippen in de kanalenroute
De doorgaande wegen langs het Merwedekanaal, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Doorslag waren in het
Nieuwegein van vijftig jaar geleden nog
steeds in trek, want ze vormden de snel-

Lijsterbestunnel (met asfalt) in 2021
Foto: Clarion Wegerif

ste verbinding tussen moederstad
Utrecht en satellietstad Nieuwegein.
Begin negentiger jaren verandert dat: de
Utrechtsestraatweg krijgt een ‘rising step’
waardoor doorgaand autoverkeer wordt
geweerd; betonplaten maken plaats voor
glad asfalt. Ook in Vreeswijk gebeurt iets
soortgelijks: daar wordt bij de kruising
met de Graaf Florisweg de route naar
Vreeswijk alleen voor fietsverkeer toegankelijk. Met het reconstrueren van de
Herenstraat en het zuidelijk deel van de
Utrechtsestraatweg ontstaat, op het stuk
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Hobbel- en bobbelgein
Verkeersveiligheid blijft echter een issue
in Nieuwegein. 'Duurzaam veilig', het
motto van het Rijk om de snelheid van
het gemotoriseerde verkeer af te remmen, doet ook in Nieuwegein zijn intrede.
Het maakt de tongen los in de stad en de
gemeenteraad. VVD-gemeenteraadslid
Edwin van Straten schrijft in zijn column
op pen.nl: 'Natuurlijk kwam ook ons
meest favoriete onderwerp van 2004 in
veel van deze gesprekken aan de orde:
hobbel- en bobbelgein, de drempels dus.
Die slag hebben we als VVD verloren, wij
hebben er nooit in geloofd, maar ze liggen er en nu dus moeten we er maar wat
van maken'. In 2007 kopt pen.nl zelfs
'Bijna 1 miljoen euro verspild aan drempels in Nieuwegein'.
Fietsbalans:
de staat van de fiets in 2002
In het begin van het nieuwe millennium
komt er meer aandacht voor de fiets in
Nieuwegein. De gemeente geeft de Fietsersbond opdracht om te onderzoeken
hoe het gesteld is met de fietsvriendelijkheid van Nieuwegein. Medewerkers van
het landelijk bureau van de Fietsersbond
voeren in 2002 samen met lokale vrijwilligers in 115 Nederlandse steden het
onderzoek ‘Fietsbalans’ uit, waardoor het
mogelijk is om soortgelijke steden met
elkaar te vergelijken. Met een speciale
meetfiets worden de routes tussen belangrijke bestemmingen in Nieuwegein
geïnventariseerd op onder meer comfort
en directheid. Ongevallencijfers en een
enquête onder fietsers maken het beeld
compleet.
(verder lezen)
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Langs de Doorslag en in Merwestein
vormen zich elke ochtend fietsfiles; op
de kruising Herenstraat - Noordstedeweg rijden dagelijks zo’n 10.000 fietsers.
Foto: Clarion Wegerif

Nieuwegein,
stap voor stap
van auto- naar fietsstad
(vervolg van vorige pagina)
Wat blijkt? Nieuwegein scoort goed op
comfort (veel glad asfalt, weinig oponthoud) en stedelijkheid (belangrijke bestemmingen zijn dicht bij elkaar), maar de
directheid voor fietsers is matig, de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid is
onder de maat en de fietsers zijn niet erg
tevreden met het fietsklimaat. Het fietsgebruik is ook relatief laag. En Nieuwegeiners vrezen voor diefstal van hun fiets,
als ze gaan winkelen in Cityplaza of hun
fiets stallen bij tramhalte of sportclub.
Aanbevelingen zijn er ook: verbeter de
concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto (onder meer door betaald parkeren voor auto’s in te voeren en
gratis bewaakt stallen voor de fiets), markeer belangrijke fietsroutes en geef fietsers voorrang, zowel in beleid als op
straat.
Gratis bewaakt stallen voor fietsers
Een belangrijke stap in het fietsvriendelijker maken van Nieuwegein is de invoering van het gratis bewaakt stallen voor
fietsers in het centrum. De al bestaande
fietsenstalling onder het oude gemeentehuis aan de Raadstede wordt in 2008
gratis; in maart 2009 opent de tijdelijke
stalling aan de Ringstede en in 2011
wordt hier fietsenstalling De Snelbinder
geopend. Deze stalling wordt ontworpen
door Annemiek Bleumink en Donald
Osborne. Zij winnen de prijsvraag voor
jonge ontwerpers die de gemeente Nieuwegein heeft uitgeschreven.
Later volgt nog stalling De Fietspomp, en

de tijdelijke stalling bij de markt in CityWest. Deze laatste is sinds 2019 gesloten vanwege sloop van City-West. Het is
de bedoeling dat hier een nieuwe stalling
komt bij het tram- en busstation.
De fietsenstallingen zijn een groot succes. Inmiddels komt 41% van de Nieuwegeinse bezoekers van City met de fiets.
Er is dan ook veel behoefte aan meer
vei-lige stallingsmogelijkheden, zozeer
dat de BOA’s pleiten voor het omvormen
van autoparkeergarages naar fietsenstallingen.
Vrijliggende fietspaden
Ondertussen begint ook in Nieuwegein
het besef te groeien, dat het mengen van
snel- en langzaam verkeer toch niet zo’n
slim idee is. Het voorbeeld van Houten,
dat in 2008 en later, in 2018, Fietsstad
wordt, doet goed volgen. Nieuwegein legt
vrijliggende fietspaden aan langs de
Symfonielaan en langs de Noordstedeweg. Hoewel dit laatste tweerichtingenfietspad omstreden is vanwege de vele
uitritten van Cityplaza, heeft de fietser
hier wel een eigen plek op de weg.

De Noordstedeweg in 2011, voor de
reconstructie.
Foto: Clarion Wegerif
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Op de andere wijkwegen blijft de fietser
slechts door een streep verf gescheiden
van het autoverkeer. In de loop der jaren
wordt de kleur van de strook wel aangepast van zwart naar rood. Helaas heeft
dit voor zowel objectieve als subjectieve
veiligheid weinig effect: die blijft slecht.
De wijkwegen worden nog steeds door
veel te veel automobilisten als sluiproute
gebruikt, er gebeuren relatief veel ongevallen en bewoners klagen over slechte
oversteekbaarheid.
Barrières slechten
Opeenvolgende (D66)-wethouders
schenken aandacht aan het oplossen van
knelpunten voor fietsers. Bijvoorbeeld
door de aanleg van het fietspad langs de
Doorslag vanaf ’t Geinoord. Ook komt er
een fietsdoorsteekje vanaf de Weg naar
de Poort naar het fietspad langs de geluidswal.
Maar het mooiste voorbeeld van een herstelde verbinding en geslechte barrière is
toch wel de Nieuwe Heemsteedsebrug bij
de Plofsluis. Deze fietsbrug overspant het
in 1982 verbrede Amsterdam-Rijnkanaal
en verbindt de karakteristieke betonnen
Plofsluis met de Overeindseweg en de
Batterijen, beide onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Heemsteedsekanaaldijk wordt als onderdeel van de
Fietsfilevrijroute Houten - Nieuwegein
voorzien van verlichting en fraai rood asfalt. Tourdirecteur Christian Prudhomme
opent de brug in 2015 bij de start de
Tour de France in Utrecht.
Vind je weg met Fietsnet Nieuwegein
De weg vinden met de fiets is in steden
met veel woonerven niet altijd even
makkelijk. De kronkelige wegen maken
het lastig om je te oriënteren. In 2003
dient de Nieuwegeinse Fietsersbondafdeling een burgerinitiatief in voor
(verder lezen)
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De Nieuwe Heemsteedsebrug in 2019
Foto: Clarion Wegerif

(vervolg van vorige pagina)
bewegwijzering van fietsroutes over autoluwe straten. Drie routes worden daarop door de gemeente bewegwijzerd.
In Houten ontwikkelt de plaatselijke Fietsersbondafdeling Fietsnet Houten: een
‘metrosysteem’ voor de fietser. Ook in
Nieuwegein trekken Fietsersbond en
gemeente samen op om zo’n 5000 lantaarnpalen van stickers te voorzien.
Fietsnet Nieuwegein wordt in 2017
feestelijk geopend met een Color Bike
Tour. Het feest vormt tevens de afsluiting
van het eerste jaar Nieuwegein Fietst:
een campagne voor fietsstimulering die in
aangepaste vorm nog steeds voortduurt.

Publiciteit voor de Color Bike Tour en
Nieuwegein Fietst in 2017.
Foto: Clarion Wegerif

Routebord Fietsnet Nieuwegein bij de
Nieuwe Heemsteedsebrug.
Foto: Clarion Wegerif

Fietsen en wandelen op nummer 1
Ook de afgelopen vijf jaar zijn er mijlpalen voor de fiets. De Structuurbaan en
de Ravenswade hebben nu vrijliggende
fietspaden, en fietsen en wandelen hebben in elk geval op papier de hoogste
prioriteit in het mobiliteitsbeleid. De Fietsersbond Nieuwegein presenteert in
oktober 2019 haar Fietsvisie Nieuwegein
2040, en biedt deze aan college en gemeenteraad aan. Ook krijgt Nieuwegein
de komende jaren zijn eerste snelfietsroute langs Merwedekanaal en Doorslag.
En of er straks geknipt wordt in de wijkwegen? Dat zou een mooie volgende
stap zijn op weg naar Nieuwegein Fietsstad.
Bronnen
Geschiedenis van het fietsen in Nederland en Fietsvisie Nieuwegein 2040,
Fietsersbond Nieuwegein.
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Over de schrijfster
Clarion Wegerif is voorzitter van de Nieuwegeinse Fietsersbondafdeling en laat
haar stem regelmatig horen in de raadszaal. In het begin van haar studie fysische geografie in 1979 woonde zij enkele
maanden in Vreeswijk en zag vanaf haar
fiets hoe Nieuwegein ontstond. Tussen
1991 en 1997 werkte ze bij de gemeente
Nieuwegein als communicatieadviseur.
Sinds 1992 is ze geworteld in de stad en
ontdekt ze op de fiets, op kaarten en in
archieven de bijzondere plekken van
Nieuwegein.

In de loop van vanavond staat op
pen.nl een videoreportage over de
verschijning van dit boek, dat op heel
korte termijn ook te bestellen is via
onze webwinkel.

De Digitale Nieuwegeiner
Groep-8-ers
aan de slag op
OC Experience Day
Op donderdag 14 oktober ontving het
Oosterlicht College in Nieuwegein bijna
750 groep-8-ers uit de regio op de OC
Experience Day. Samen met de leerkracht volgden de aanstaande brugklassers 4 minilesjes. Ook maakten zij een
pauze mee in de aula en zaten ze aan de
picknicktafels gezellig een croissantje te
eten. Elkaar enthousiast vertellend wat zij
gedaan en geleerd hadden. Ze konden
de fijne sfeer proeven waar het Oosterlicht zo goed bekend om staat.
De groepen werden begeleid door twee
enthousiaste oud-leerlingen die nu in de
tweede klas op het Oosterlicht Nieuwegein zitten. Zij kennen de school als hun
broekzak en vertelden de bezoekers hoe
zij het vinden op school. Er werden veel
vragen op hun afgevuurd: van hoeveel
lessen je per dag hebt, wat de kantine

verkoopt tot wat voor excursies er worden gemaakt.
Op 16 en 17 november uur biedt de
school ouders en verzorgers van groep
8-ers de mogelijkheid de school te bezoeken op een van de informatieavonden. Zij worden dan geïnformeerd over

hoe het op het Oosterlicht toe gaat, welke
opleidingen de school biedt, hoe de begeleiding is geregeld en wat het Oosterlicht zo bijzonder maakt. Op 25 november
is er een spectaculair doe-evenement
voor groep-8-ers met een vwo-advies; de
Academie Plus Middag. Aanmelden kan
via de schoolwebsite.

Week van de Mediawijsheid

Samen Sociaal Online
Het afgelopen jaar is Nederland massaal online gegaan. Aan de ene kant
biedt dit veel plezier en gemak voor
velen. Aan de andere kant staat de online wereld door bijvoorbeeld nepnieuws en cybercriminaliteit onder
druk. In de Week van de Mediawijsheid, van vrijdag 5 tot en met vrijdag
12 november, draait alles om deze online wereld.
Het thema dit jaar is: ‘Samen Sociaal Online.’ Ook bibliotheek De tweede verdieping organiseert tijdens deze week een
heleboel activiteiten rondom de thema’s
mediawijsheid en mediaopvoeding, onder
andere:

• Vorig jaar werden meer dan drie miljoen
Nederlanders slachtoffers van cybercrime. Hoe komt dat en hoe kun je dit
voorkomen? Op donderdag 11 (19.30 tot
21.30 uur) november is onderzoeksjournalist en schrijfster Maria Genova te gast
in de bibliotheek om te vertellen over de
nieuwste trucs van hackers. Een interactieve sessie met veel voorbeelden uit de
praktijk. Gratis voor leden.
• Op dinsdag 2 november (15.00 tot
16.00 uur) is het thema van de Digibrigade Digitale Nalatenschap. Welke rechten hebben nabestaanden en hoe zit het
met de privacy van de overledene? Met
voorbeelden van wet- en regelgeving.
Gratis voor leden.

Na een succesvolle castingdag en een locatiescout
met regisseur Ruut van der Beele langs buurtpleinen,
supermarkten, woonhoven, de mooiste woonkamers,
hoogste daken en de heerlijk geurende koekjes- en
zeepfabriek, stond afgelopen week in het teken van
een table-reading, waarbij het script voor ‘Geina, de
buurtsoap’ met de acteurs werd doorgenomen én de
filmopnames werden gestart. In november zal de
Nieuwegeinse buurtsoap gemonteerd en klaargemaakt worden voor een feestelijke première!
‘Geina, de buurtsoap’ krijgt nu steeds meer vorm,
ben je benieuwd naar de meest recente ontwikkelingen? Houd dan de website en de socials in de
gaten.
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• Op dinsdag 9 november (20.00 tot
21.00 uur) neemt Denise Bontje van Mediasmarties.nl ouders mee in het mediagebruik van kinderen tot 12 jaar. In hoeverre is er sprake van balans? Waar leg
je de grens voor online of offline contact?
• Op donderdag 11 november (20.00 tot
21.00 uur) vertelt Jacqueline Kleijer, mediapedagoog, over de uitdaging waar je
als opvoeder voor staat in dit online tijdperk: wat doen jongeren online? Én wat
doet dat met hen?
Meer over de Week van de Mediawijsheid
en alle activiteiten in deze week is te vinden
op de website van de bibliotheek. Hier kun
je je ook aanmelden voor de activiteiten.

De Digitale Nieuwegeiner
Waarom
is een zakelijke laadpaal
een goede keuze?
Steeds meer werknemers, klanten en
bezoekers rijden in een elektrische
auto naar kantoor. Om een gastvrije
indruk te maken doe je er als ondernemer goed aan om een laadinstallatie te
laten installeren. Zeker nu we weer
steeds meer op locatie gaan werken.
Het installeren van een laadpaal bij
een bedrijf heeft nog een aantal
andere voordelen. Wat die voordelen
zijn, bespreken we in dit artikel.
Een service
Een laadpaal bij de ingang versterkt de
groene uitstraling van het bedrijf. In een
tijd dat klimaatverandering een steeds
groter wordend probleem is, zullen veel
mensen het waarderen als een bedrijf
mee doet aan het verminderen van de
CO2-uitstoot. Bovendien kiezen steeds
meer mensen ervoor om elektrisch te
gaan rijden. Als moderne ondernemer
ontkom je er dus amper aan om een
laadstation te plaatsen voor elektrische
auto’s. Het is namelijk een service richting werknemers, klanten en bezoekers.
Laadpalen
verplicht bij commerciële gebouwen
Sinds maart 2020 is het verplicht om een
laadpaal te installeren bij nieuwe of
(deels) gerenoveerde commerciële gebouwen. Deze wetgeving is van kracht
als er meer dan tien parkeervakken op
hetzelfde terrein geplaatst zijn. Bovendien moet er ook een leidingeninfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd
voor 1 op de 5 parkeervakken. Ook bestaande commerciële gebouwen moeten
vanaf 2025 aan deze wetgeving gaan
geloven. Om de massa voor te zijn, doe
je er dus goed aan om hier alvast de
eerste stappen in te nemen.

Fiscaal aantrekkelijk
Om de overstap naar elektrisch rijden zo
makkelijk mogelijk te maken investeert de
overheid in het plaatsen van laadvoorzieningen. Zo is er bijvoorbeeld de milieu-investeringsaftrek (MIA), waarmee je
13,5%, 27% of 36% van de investeringskosten kan aftrekken. Of de Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (VAMIL),
waarmee je tot 75% van de investering
kan afschrijven.
Ook kun je met een laadpaal winst maken. Dit doe je door hem openbaar beschikbaar te stellen en aan te melden als
een openbare laadpaal. Je hebt dan zelf
de vrijheid om te bepalen hoeveel men
per kWh betaalt als zij gebruik maken
van de laadvoorziening. Als je een laadpaal openbaar maakt, is het raadzaam
om deze te koppelen aan een beheersysteem. Op die manier heb je altijd inzicht in de laadsessies, worden de kosten
om te laden automatisch verrekend en
ontvangt u eens in de zoveel tijd de op-

Nieuwegein kent
6.682 Coronabesmettingen
en 31 sterfgevallen

Defensie 100ste
ondertekenaar Convenant
waterstof in mobiliteit

(vervolg van pagina 7)

(vervolg van pagina 24)

Ook werk was afgelopen dagen iets vaker de ‘setting van besmetting’, zoals het
RIVM het noemt. Het ging om 9 procent
van de gevallen, tegenover 8 procent een
week eerder. Het aandeel positieve tests
dat herleid kon worden naar de horeca
en verpleeghuizen nam eveneens iets
toe. In totaal 0,8 procent van de besmettingen vond plaats tijdens een ‘religieuze
bijeenkomst’.

voor mobiliteit in de provincie Utrecht te
stimuleren. De ondertekenaars dragen
ieder vanuit hun eigen rol bij aan de gezamenlijke ambitie.

Met dank aan onze samenwerking,ingspartner RTV Utrecht

Het ministerie van Defensie is nu de
100e ondertekenaar. De initiatiefnemers
van het convenant, provincie Utrecht, het
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
(ECUB) en KWR, zijn ontzettend blij dat
Defensie als nummer 100 wilde tekenen.
Gedeputeerde Arne Schaddelee: 'Prach29

brengsten van het laden. Genoeg redenen dus om een laadpaal zakelijk te gebruiken.
De beste laadinstallatie voor je bedrijf
Het uitzoeken van een geschikte laadinstallatie voor zakelijke laadpalen is niet
altijd een makkelijk proces. Er zijn namelijk heel wat factoren die hier invloed op
hebben. Denk bijvoorbeeld aan de diversiteit van de gebruikers, het aantal laadpalen en het afrekenen van de laadsessies.
De specialisten van onder andere 50five
kunnen je helpen met het maken van
deze beslissing. Ook nemen zij de installatie voor je uit handen zodat je altijd
verzekerd bent van een laadpaal die optimaal werkt. Zij beschikken namelijk over
de kennis die nodig is om de installatie
correct uit te voeren. Geïnteresseerd in
een laadpaal bij jouw bedrijf? Neem dan
contact op met de experts van 50five.

tig dat defensie zich als ondertekenaar
aansluit bij ons convenant. Ontwikkeling
van waterstofinfrastructuur betekent
pionieren. Het pionieren is Defensie wel
toe-vertrouwd, dat kunnen zij als geen
ander. Met de ondertekening van dit
convenant wil Defensie verduurzaming
een ‘boost’ geven en daar word ik heel
blij van. We denken dan ook graag mee
op weg naar zero-emissie mobiliteit
binnen Defensie. Zo vullen we elkaar
aan.'

De Digitale Nieuwegeiner

Wilhelminabrug, Vreeswijk
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