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Anke Braak schrijft op Texel JSV en Hans van Elden uit elkaar

TALUDWEG EN VERHOEFWEG

LANTAARNSTEDE

TE BELEVEN

• 27 nov: COC Songfestival • 28 nov: Trio Triest in Fort Vreeswijk •
30 nov: Adriaan van Dis in de bibliotheek • 30 nov: online bijeenkomst
nieuw tramstation City • 2 dec: Avond van de Stad • 3 dec: lezing
over dementie • 9 dec: Love Actually • 11 dec: sketchcrawl Nico-
laaskerk • 17 dec: winterwandeling Wijkersloot • 18 dec: Vogelwacht
fiets/wandelexcursie • 25 dec: feestelijke lunch met verrassing • 25
dec: kerstbingo met diner • 26 dec: kerstbrunch met verrassing • 26
dec: kerstlunch met bingo • 15 jan: Vogelwacht midwintertelling • 30
jan: Vogelwacht excursie Biesbosch • 13 feb: Gluren bij de Buren •
16 mrt: gemeenteraadsverkiezing • 21 en 22 mei: SamenLoop voor
Hoop • 28 mei: Night of the Proms •

Eindelijk wordt de noordelijke toegang tot Nieuwegein volwassen

• Samenwerking Nieuwegein, Altrecht en VORM • Nieuwegeinse toi-
letvriendelijkheid • Nieuwe high-tec hartpomp • Drie prijzen voor
Nieuwegeiners • Succesvolle speelgoedruilbeurs • Kerstbomen-
verkoop • 3000 Woningen even niet bouwen • Sketchcrawl in Nico-
laaskerk • Knarrenhof aan Deventerschans • Schoonspringers Aqua-
rijn • Leger des Heils collecteert • Kandidatenlijst Groen Links • Prijs
voor Galecopperband • Eilandverhaal Anke Braak • Eis: zes jaar cel •
Tweede leven Platanen • Nieuwe mensen ontmoeten tijdens kerstdiner
• Nicolaaskerk kleurt rood • Viaanse brug • Tarieven waterschapsbe-
lasting 2022 • Once in a lifetime! •

DE KOM, VOORSTELLINGEN

DEZE WEEK
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.facebook.com/events/1936732559809123/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1635058609191651&notif_t=event_calendar_create&ref=notif
https://www.pen.nl/artikel/ontmoet-adriaan-van-dis-in-de-bieb-de-tweede-verdieping
https://www.city-nieuwegein.nl/bijeenkomst
https://www.city-nieuwegein.nl/bijeenkomst
https://www.pen.nl/artikel/avond-voor-de-stad-op-donderdag-2-december
https://www.pen.nl/artikel/lezing-dementie-met-als-thema-wat-is-dementie
https://www.pen.nl/artikel/lezing-dementie-met-als-thema-wat-is-dementie
http://www.departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-in-de-nicolaaskerk-in-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-in-de-nicolaaskerk-in-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/jutphaas-wijkersloot-krijgt-een-winterwandeling
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-is-op-zoek-acts-en-huiskamers
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022


Mexicaanse bonendip
met cheddar

Mexicaans eten vindt onze ‘kookgek’
Eric Dekker altijd lekker. De Mexicaan-
se keuken is een samensmelting van
de Azteekse en de Spaanse keuken.
De keuken van de Azteken was gro-
tendeels op maïs gebaseerd. Daar-
naast gebruikten zij ingrediënten zoals
bonen, aardappelen, chilipeper, papa-
ja’s en ananas.

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 Meerkoetsingel in de
wijk Doorslag.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Monsterklus geslaagd
Boogbrug met succes verwijderd
De ‘IJzeren Dame’ werd losgekoppeld, strakgetrokken op het ponton en,
na lang wachten, weggevaren. De gigaklus die twee weken geleden
mislukte, werd afgelopen zondagavond alsnog volbracht. Met als
resultaat: een leeg gat tussen Vianen en Nieuwegein. Het weghalen van
de boogbrug tussen Nieuwegein en Vianen is een van de grootste klussen
van het jaar voor Rijkswaterstaat.

Een beetje alsof het oudejaarsavond is, zo voelde het zondagavond voor de
honderden kijkers op de Lekboulevard in Nieuwegein. Zondagmorgen rond
08.00 uur begon de klus en rond middernacht kon de oude Lekbrug naar de
voorhaven bij de Prinses Beatrixsluis in Vreeswijk worden vervoerd. Hier zal de
historiche brug de komende weken met snijbranders in stukken worden
‘gezaagd’ om vervolgens hergebruikt te worden.

De oude Lekbrug, gebouwd in 1936, was voor velen het icoon van de regio. Zij
was dagelijks op de radio, want bijna dagelijks kwam zij in het nieuws tijdens de
filemeldingen.

Expositie
Nog tot mei 2022 is de buitenexpositie ‘Boogbrug Vianen’ te zien die
Rijkswaterstaat en het Stedelijk Museum Vianen hebben georganiseerd, dit in
het kader van de verwijdering van de brug. Bezoekers kunnen wandelen of
fietsen langs een serie met twaalf grote borden waarop een mix staat van
historische, kunstzinnige en informatieve foto’s met prikkelende vragen of
anekdotes. De borden staan aan weerszijden van de brug.

Op Clarion Wegerif's foto is ‘De IJzeren Dame’ maandagmorgen aangekomen
op haar laatste rustplek in de voorhaven nabij de Prinses Beatrixsluis.
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Echt heel veel belangstelling,
kijkers aan beide oevers

en de beste stuurlui staan echt aan
wal :-)

pen.nl fotograaf Paul Oor bij de Voorhaven van de Beatrixsluis

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/artikel/de-meerkoetsingel
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.cityplaza.nl/blackfriday
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Nieuwegein-50-jaar-p409286880
https://www.pen.nl/artikel/groot-stuk-staal-uit-lek-gevist-bij-boogbrug-tussen-nieuwegein-en-vianen
https://www.pen.nl/artikel/groot-stuk-staal-uit-lek-gevist-bij-boogbrug-tussen-nieuwegein-en-vianen
https://www.pen.nl/artikel/start-buitenexpositie-boogbrug-vianen-nieuwegein
https://www.cityplaza.nl
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Nicolaaskerk kleurt rood

De Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg 8 in Nieuwegein is afgelopen woensdagavond 24 november, samen
met honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland, rood
aangelicht. De Nicolaasparochie doet mee aan Red Wednesday, een internationale campagne van de stichting
Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op vrijheid van godsdienst. Maar liefst 67% van
de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen.
Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder mee te maken.

Raymond Klerk, bestuurslid Nicolaaskerk: 'Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren
veel mensen elders in de wereld dagelijks. Voor ons, in een land met grote vrijheden, is het nauwelijks
voorstelbaar wat het ontbreken van dit mensenrecht met hen doet. Vervolging van christenen is een onbekend
fenomeen, maar neemt wereldwijd steeds meer toe. Geloofsvrijheid is echter een belangrijk mensenrecht dat
beschermd zou moeten worden. Door onze kerk rood te laten kleuren, hopen we dit onderwerp letterlijk en
figuurlijk te belichten.' FOTO: RONALD WALSTEIJN

https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://kerkinnood.nl/redwednesday/
https://www.pen.nl/artikel/verwijdering-boogbrug-vianen-gestaakt
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OMKIJKEN

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

November 2006

In het middagzonnetje ligt het Utrechtse
Statenjacht aan de kade bij de Vreeswijkse
Museumwerf te wachten op een
onderhoudsbeurt. Niet het rood-wit-blauw
maar het Hollandse oranje-blanje-bleu siert
het schip.

Nieuwegein trapt op de rem
3000 woningen
voorlopig niet gebouwd

Nieuwegein groeit als kool en de ge-
meente heeft haar bouwambities de af-
gelopen jaren meerdere keren, zonder
duidelijke bovengrens, naar boven bij-
gesteld. Tot vorige week. Een voorstel
van GroenLinks werd unaniem aange-
nomen: er komt een nieuw integraal on-
derzoek naar de grenzen van de groei in
Nieuwegein en 3000 huizen gaan voor-
lopig de ontwikkelfase niet in.

In 2017 lag de Nieuwegeinse ambitie op
het bouwen van 3500 extra woningen in
2030. In 2019 kwam de grens op 5000 ex-
tra huizen te liggen. Momenteel ziet het
college mogelijkheden tot het bouwen
van 8700 woningen. Bouwen, bouwen en
bouwen dus. Reden voor de ChristenUnie
en Ieders Belang, gesteund door een
meerderheid, om het college begin dit
jaar met een amendement terug te flui-
ten. Het dwong het college tot het uit-
voeren van een leefbaarheidsonderzoek.
Want is het wel mogelijk om Nieuwegein
met zoveel woningen uit te breiden, zon-
der dat het de leefbaarheid van de stad
aantast? Gisteren werd opnieuw duidelijk
dat vrijwel alle partijen met deze vraag
worstelen.

Ondermaats onderzoek
Het leefbaarheidsonderzoek werd in sep-
tember aan de raad gepresenteerd. Onder
andere de toekomstige bereikbaarheid
van Nieuwegein en de mogelijkheden
voor sociale- en middelhuur kwamen aan
bod. Het college concludeerde dat de stad
de bouw van 8.700 woningen aankan, on-
der bepaalde voorwaarden.

Wethouder Hans Adriani, alias Bob de
Bouwer

Maar de wethouder kreeg van vrijwel alle
politiek partijen de kritiek dat het onder-
zoek niet volledig genoeg is. In de woor-
den van VVD-fractievoorzitter Henk Jan
Schat: 'Wat wij missen is de satéprikker die
door al die onderzoeken heen spietst, om
tot een algemeen oordeel te komen van wat
de stad aankan.'Wethouder Hans Adriani
noemde dit een politieke keuze, waar
'geen formule voor is'.
Ineke Schiltkamp van de ChristenUnie:
'Wij willen allemaal een gelukkig leven,
maar dat geldt blijkbaar alleen maar voor
de nieuwe inwoners, want daar worden al
die onderzoeken voor gedaan.' Het is vol-
gens haar nu onduidelijk of de kwaliteit
van leven van nieuwe maar ook bestaan-
de inwoners in Nieuwegein straks ge-
waarborgd is. De wethouder bereurt het
dat het onderzoek zo slecht is ontvangen.

Niet stoppen met bouwen
Niemand wilde gisteravond zover gaan
door te zeggen dat Nieuwegein dan maar

moest stoppen met bouwen, gezien de
bouwopgave waar de regio voor staat.
Maar Alma Feenstra (GroenLinks) stelde
wel de plannen voor drieduizend nieuwe
woneingen voorlopig in de ijskast te zet-
ten, totdat het college de raad met een
onderzoek kan overtuigen dat de extra
huizen de leefbaarheid van de stad niet
aantasten. Dit voorstel werd unaniem
aangenomen. Het onderzoek moet hal-
verwege volgend jaar af zijn.

GroenLinks-fractievoorzitter Alma Feen-
stra: 'We willen het bouwproces niet stop-
pen, maar we willen ook niet dat hier straks
gebouwd wordt en dat je een soort Bijlmer-
effect krijgt. Dat je tien jaar later zegt dat
het hier onleefbaar is geworden.'

Kaders voor de leefbaarheid
De gemeente is volop bezig met het ont-
wikkelen van woningbouwlocaties. Bin-
nenkort komt daar de ontwikkeling van
de A12-zone bovenop. 'En deze plannen
zijn niet meegenomen in de berekeningen
om te bepalen hoe leefbaar Nieuwe-gein in
de toekomst nog is', zegt Schiltkamp van
ChristenUnie. Ze kijkt met enige jaloezie
naar de gemeente Utrecht: 'Zij hebben een
barcode waarmee ze de kwaliteit van de
leefomgeving kunnen afvinken. Per duizend
inwoners moeten we zus en zo hebben.' Zij
zou graag zien dat de gemeente Nieuwe-
gein een dergelijk instrument opstelt.
En dat kost tijd, maar wat rust in het wo-
ningbouwbeleid komt het college en haar
ambtenarenapparaat waarschijnlijk
alleen maar ten goede, want volgens
wethouder Adriani heeft de gemeente
het woningbouwprogramma 'niet hele-
maal op orde'.

Michiel van Ooijen van Rtv Utrecht voor pen.nl

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/pentekening-bob-de-bouwer
https://www.pen.nl/artikel/pentekening-bob-de-bouwer
https://www.pen.nl/artikel/author/michiel-van-ooijen
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Kandidatenlijst
GroenLinks Nieuwegein

Tijdens de Algemene Ledenvergader-
ing van afgelopen week heeft Groen-
Links definitief haar kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022 vastegesteld. Deze verkiezin-
gen zijn op woensdag 16 maart 2022.

Over het samenstellen van de lijst zegt
de kandidatencommissie: 'Bij het bepalen
van de volgorde is vooral gezocht naar
een mix van politieke ervaring en ruimte
voor nieuwe mensen, rekening houdend
met ieders wensen en mogelijkheden. Bij
de eerste zes plaatsen is een evenwich-
tige verdeling van ervaring, deskundig-
heid en passie te zien in het brede spec-
trum van zowel groene als linkse onder-
werpen. De huidige fractievoorzitter stel-
len we met haar brede kennis, ervaring
en politieke uitstraling voor als lijsttrek-
ker. '

'Met de verkiesbare plekken daaronder
en vervolgens de opvolgingsplaatsen, en
een lokaal zeer goed bekende lijstduwer
is een mooie lijst van tien mensen ont-
staan. Ook zien we, naar goede Groen-
Links-traditie, een redelijke spreiding
naar leeftijd en vrouw/man. GroenLinks
Nieuwegein is springlevend!'

Alma Feenstra is de lijsttrekker. Alma is
sinds een paar jaar de energieke poli-
tieke vaandeldrager van GroenLinks
Nieuwegein. Alma is sterk gemotiveerd
om ook de komende jaren haar politieke
werk in de Raad voort te zetten. Met haar
open en enthousiaste uitstraling naar de
stad is ze een zichtbare GroenLinkser
met een breed netwerk in Nieuwegein.
Haar werk- en maatschappelijke ervaring
is sterk geworteld in de volle breedte van
het sociaal domein (onderwijs,
maatschappelijk werk, cultuur).

Kandidatenlijst
De kandidatenlijst van GroenLinks voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen
ziet er als volgt uit:
1. Alma Feenstra (49)
2. Rien van Keulen (37)
3. Julian Vosseberg (28)
4. Pouwel van de Siepkamp (72)
5. Marilene Gathier (61)
6. Jelle Doosje (62)
7. Rens Wisselo (61)
8. Kirsten Smink (22)
9. Dirk de Knecht (63)
10. Marieke Schouten (58)

Galecopperband
wint Bart Krol-prijs
van CDA

Donderdagmiddag 18 november
werd de Galecopperband verrast
door een bezoek van Bart Krol,
oud-gedeputeerde van de provincie
Utrecht. Hij kwam namens de pro-
vinciale CDA-afdeling aan Wil
Hack, oprichtster van dit bewoners-
initiatief, de naar hem vernoemde
prijs uitreiken als blijk van erken-
ning.

De Galecopperband is een initiatief
van Wil Hack, dat in 2018 werd gestart
om oudere eenzame en soms licht de-
menterende inwoners eens per week
een gezellige middag aan te bieden.
Deze activiteit vindt op donderdag-
middag plaats in buurtplein de Gale-
copperboog. Wil Hack is blij dat inmid-
dels een aantal andere vrijwilligers
zich hebben aangesloten om hierbij te
ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst worden allerlei
activiteiten ondernomen, zoals knut-

selen, gezelschapsspelletjes doen, ko-
ken en vooral gezellig met elkaar een
kop koffie of thee drinken. Dit bewo-
nersinitiatief krijgt een subsidie van de
gemeente Nieuwegein en heeft ruimte
voor twintig deelnemers.

Wil Hack gaf tijdens de uitreiking van
de prijs aan verrast en blij te zijn met
deze erkenning: 'Deze prijs is natuurlijk
mooi, maar slechts een lach op de ge-
zichten van onze deelnemers: daar doe je
het voor!'

Na het afscheid van Bart Krol als gede-
puteerde van de provincie Utrecht
heeft de provinciale CDA-afdeling be-
sloten een prijs naar hem te vernoe-
men. In de geest van zijn bestuurlijke
aanpak komen hiervoor initiatieven in
aanmerking die maatschappelijke
kwesties op een vernieuwende en ver-
bindende manier vanuit de samenle-
ving oplossen. Het CDA provincie
Utrecht geeft jaarlijks met de Bart
Krolprijs een maatschappelijk initiatief
hiermee erkenning. De jury staat onder
leiding van Petra Doornenbal, burge-
meester van Renswoude.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/adverteren


Once in a lifetime!

Woensdag 24 november was het dan
zo ver: de officiële onthulling om
16.00 uur van het kunstwerk
‘Monopoly’ van de kunstenaressen
Margreet IJdo en Marion van Roessel
in de Noordstedetunnel.

Het kunstwerk maakt deel uit van het
Community Art project dat de bekende
Nieuwegeinse kunstenares Carin
Sleurink ter gelegenheid van de viering
van 50-jaar-Nieuwegein bedacht: een
tunnel vol kunstuitingen van, voor en
door Nieuwegeiners. ‘Monopoly’ is een
zeer gedetailleerd prachtwerk geworden.

Een prachtwerk waaraan beide bejaarde
(want ruim 65+) dames in totaal zo’n 800
uur in de tunnel hebben gewerkt. Alleen
Margreet al komt aan zo’n 500 uur. En
dat ondanks het verkeerslawaai, de
soms snerpend koude wind, de lichame-

lijke ongemakken, de leeftijd. Verf, stif-
ten, meetinstrumenten, sjablonen, koffie
en koek werden dag in dag uit meege-
bracht met de scootmobiel en in de rolla-
tor. En aan het eind van elke schilder-
sessie moest dat alles natuurlijk wel weer
keurig mee naar huis. Een geweldige
prestatie. Een prestatie die ver- en be-
wondering afdwingt. Een prestatie ook
waarvan Margreet zegt: ‘Once in a life-
time!!!'. Waar Marion het grondig mee
eens is want ‘wát een klus’.

De Digitale Nieuwegeiner en pen.nl ont-
moette beide kunstenaressen voordat
het officiële moment van onthulling daar
was, om samen met hen beiden alvast te
genieten van en bijgepraat te worden
over het schitterende werk, over het
voltooien van deze schier onmogelijke
klus. Petje af voor Margreet en Marion.
Chapeau voor twee fantastische Nieuwe-
geinse kunstenaressen!

6

De Digitale Nieuwegeiner

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K
F

O
T

O
:A

R
E

N
D

B
LO

E
M

IN
K

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

JSV en hoofdtrainer
Hans van Elden
per direct uit elkaar

Hans van Elden is niet langer de trai-
ner van het 1e zaterdagelftal van JSV
Nieuwegein. Na een teleurstellende
seizoensstart waarbij er bij vlagen
best goed voetbal werd gespeeld over-
heersen vooralsnog de nederlagen. De
spelersgroep heeft onlangs uitgespro-
ken geen vertrouwen meer te hebben
in een verdere samenwerking met de
hoofdtrainer waarop dat voor Hans
van Elden het signaal was om de
handdoek in de ring te gooien.

Na raadpleging van het bestuur van JSV
ontstaat het beeld dat de onvrede vanuit

de spelersgroep rondom de aanpak en
werkwijze van de hoofdtrainer de laatste
weken steeds meer toenam. In de hoop
dat het tij op korte termijn zou keren en
daarmee de rust te bewaren zijn de resul-
taten van de laatste wedstrijden afge-
wacht. De recente nederlaag tegen stads-
genoot Geinoord was voor het bestuur de
aanleiding om samen met de spelersraad
het gesprek met Hans van Elden aan te
gaan. Een voortzetting van de samen-
werking op dezelfde voet was geen optie
om JSV uit het dal te trekken.

Het gesprek was echter van korte duur
aangezien Hans van Elden na de inlei-
ding vanuit het bestuur en de eerste in-
breng vanuit de spelersraad, al vermoed-
de waar het gesprek toe zou leiden en ter

plekke zijn vertrek aankondigde.
De ervaren assistent-trainer Bjorn van
Muylwijk, zal de taken waarnemen ter-
wijl het bestuur zich buigt over het aan-
stellen van een nieuwe trainer. De ge-
sprekken met enkele kandidaten zijn in-
middels gestart.
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https://www.pen.nl/artikel/steeds-meer-muurschilderingen-op-de-noordstedetunnel-in-nieuwegein-de-tunnel-maakte-mij-troosteloos
https://www.pen.nl/artikel/monopoly-in-de-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/artikel/monopoly-in-de-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-feestelijke-open-monumentendag-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/sportief-dagboek-13-5
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FOTO VAN DE WEEK

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

Een heerlijk hilarisch moment in de
workshop Mode tijdens het
Perormance2Connect event dat onlangs
in DE KOM plaats vond: een enthousiaste
deelnemer maakte een kledingstuk zonder
van het model, dat daarmee de catwalk op
moest, de maten genomen te hebben. Het
paste ècht niet!
Wel zat het stiksel stevig in elkaar, want
het kledingstuk bleef heel, hoe er ook
werd gesjord...
Het kwam uiteindelijk, na wat ingrepen,
toch goed.

Eerste speelgoedruilbeurs
De Vleugel een succes

Tassen vol speelgoed is er door ouders
gebracht. Uitgestald in het speellokaal
ziet het er indrukwekkend uit. Een
van de tafels staat vol met boeken en
puzzels, op een andere vooral houten
speelgoed.

Naast een poppenwagen staat zelfs een
kinderfietsje. Woensdag 17 november or-
ganiseerde Montessorischool De Vleugel
haar eerste speelgoedruilbeurs voor ou-
ders van de school. Helemaal Corona-
proof. Zo vlak voor de feestdagen een
mooi moment om speelgoed dat niet
meer wordt gebruikt door hun kinderen
te ruilen voor iets 'nieuws'. Waarom zou
je elk jaar iets nieuws kopen als je ook
met elkaar kunt ruilen, is de Vleugel-
gedachte.

Voor De Vleugel is duurzaamheid van-
zelfsprekend. Aandacht hebben voor de
wereld om je heen zit ingebakken in het
Montessori-onderwijs. 'Wij leren kinde-
ren niet alleen om verantwoordelijkheid te
nemen voor zichzelf maar óók voor hun
omgeving. Daar zijn we continu mee bezig.
Kinderen drinken hier op school bijvoor-
beeld allemaal uit een beker of fles. Pakjes
drinken zie je hier sporadisch', zegt Carola
van Meteren. Carola is leerkracht op De
Vleugel en samen met een aantal ouders
initiatiefnemer van de ruilbeurs. 'Na-
tuurlijk gaat duurzaamheid over zuinig zijn
met grondstoffen en het hergebruik van
spullen. Maar wij gaan verder. Wij leren
kinderen van jong af aan al dat je niet
alleen respect kunt hebben voor de mensen
om je heen maar ook voor de rest van de
wereld om ons heen. Duurzaamheid vloeit

daar weer uit voort. Als je leert dat een
boer met veel aandacht en liefde ons voed-
sel te verbouwt, gooi je datzelfde eten niet
zomaar weg.'

De regels zijn heel simpel. Ouders die
speelgoed inbrengen krijgen punten.
Deze punten mogen gebruikt worden op
de ruilbeurs. Op de avond wisselen veel
mooie items van eigenaar. Veel speel-
goed is nog zo goed, dat kan op sinter-
klaasavond zo weer uitgedeeld worden of
onder de kerstboom gelegd. Nadat het
speelgoed is geruild, is wat is overge-
bleven gedoneerd aan verschillende
goede doelen: Wawollie, de ruilkast en
het zwerfboekenstation van Movactor,
het project ‘voor iedereen een fiets’ van

de ANWB, en gezinshulp en pleegzorg.
Volgens de betrokken ouders was deze
speelgoedruilbeurs zeker voor herhaling
vatbaar. Een mooi begin van misschien
wel een prachtige traditie waarin zoveel
mogelijk speelgoed een tweede leven kan
krijgen.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/middeleeuws-zwaard-te-bezichtigen-in-bibliotheek-de-tweede-verdieping
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Drie prijzen
voor Nieuwegein(ers)
tijdens de
Dutch Fitness Awards 2021

Maandag 15 november jongstleden
werden de winnaars bekend gemaakt
van de jaarlijkse Dutch Fitness
Awards 2021. Personal trainer Rory
van den Berg van Allround-fit Perso-
nal Training Studio uit Nieuwegein
sleepte maar liefst twee titels in de
wacht.

Rory kreeg in de categorie Personal Trai-
ners in de gemeente Nieuwegein de
meeste stemmen, maar zag de titel aan
zijn neus voorbij gaan aan de Nieuwe-
geiner Wesley Smit. Ondanks dat Rory
meer stemmen kreeg, won Smit met een
cijfer 9.73 tegen 9.69 van Rory. Dat was
dus miniem.
De Allround Fitnessclub van van den
Berg behaalde in de categorie Fitness-
clubs wel de hoogste waardering. Ook
hier was het verschil minimaal. Met
slechts twee honderste punten verschil
(9.74) werd Rory met zijn Allround-fit
Personal Training Studio de beste in
Nieuwegein. Encore Training Studio uit
Nieuwegein werd hierbij tweede met een
cijfer van 9.72.

Allround-fit Personal Training Studio
pakte de tweede prijs met zijn studio
door te winnen in de rubriek Gold
Awards Provincie Utrecht.

Over Rory van den Berg
Na een aantal jaren werkzaam te zijn ge-
weest als personal trainer bij diverse fit-
nessclubs startte de Nieuwegeiner vijf

jaar geleden zijn eigen Personal Training
Studio in Nieuwegein. Hier begeleidt en
stimuleert hij zijn cliënten om hun doe-
len te behalen door middel van trainin-
gen en voedingsadviezen. Allround-fit
biedt naast deze persoonlijke begeleiding
ook nog andere diensten aan zoals boot-
camps, online training en voedingspro-
gramma’s, maar ook sportmassage.

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.

Linda: ‘Kleed je warm aan en geniet nog even van
deze uitbundige kleurenpracht voor de bomen
massaal hun herfstbladerdek afschudden. Fiets
bijvoorbeeld door Park Oudegein of over het
groene lint langs de A2 geluidswal, rij de
Nedereindseweg af of doe een rondje Fort
Jutphaas. Kies in de Fietsersbond
routeplanner onder ‘meer opties’ voor ‘natuurroute’
en je fietst zoveel mogelijk door het groen, geel,
bruin en rood.’F
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Rory van den Berg

Platanen aan Brugpad
krijgen tweede leven

De entree in het noordelijk deel van
Nieuwegein ter hoogte van de AC Ver-
hoefweg en Taludweg wordt opgesierd
met een aaneengesloten rij van 28 Pla-
tanen. De Platanen verhuizen de ko-
mende twee weken één voor één van
het Brugpad in de Doorslagzone (City)

naar de AC Verhoefweg en Taludweg.
In dit gebied stonden eerder al mooie
bomen maar werden verwijderd bij het
opknappen van de Taludweg.

De Platanen aan de Doorslag verhuizen,
zodat ze niet beschadigd raken tijdens de
bouwwerkzaamheden. Als de woning-
bouw in de Doorslagzone klaar is, komen
er nieuwe, andere bomen terug. In de

Doorslagzone komen vier duurzame
woongebouwen met verschillende wonin-
gen en plek voor horeca. Binnenkort
starten de voorbereidende werkzaamhe-
den hiervoor.

Door deze logistieke operatie krijgen de
tien jaar oude Platanen hun tweede le-
ven. Een Plataan is bij uitstek een duur-

(verder lezen)

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://routeplanner.fietsersbond.nl/
https://routeplanner.fietsersbond.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=jCjTW_hjNfA
https://www.pen.nl/artikel/bouw-aan-de-doorslagzone-kan-bijna-beginnen
https://www.pen.nl/artikel/opknapbeurt-bomen-a-c-verhoefweg-en-taludweg
https://www.pen.nl/artikel/opknapbeurt-bomen-a-c-verhoefweg-en-taludweg
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Nieuwegeinse
Anke Verbraak
schrijft eilandverhaal

Anke Verbraak uit Nieuwegein heeft in
juni dit jaar meegedaan aan een bij-
zonder schrijfproject op Texel. Op
initiatief van Marelle Boersma, auteur
van de populaire Vertrekthrillers,
schreven dertien schrijvers, dertien
eilandverhalen. Al deze verhalen zijn
nu verschenen in een unieke Eiland-
verhalen-bundel. Doel? Het maken van
prachtige verhalen die de sfeer van de
Waddeneilanden weergeven.

Onder de schrijvers bevonden zich reeds
gepubliceerde schrijvers en winnaars van
schrijfwedstrijden. Ze kwamen samen in
een groepsaccommodatie, aten en dron-
ken, enthousiasmeerden en inspireerden

elkaar, zetten hun zintuigen op scherp,
schreven en deden research voor hun
eigen vertelling. Er werd enthousiast ge-
spard over elkaars ruwe versies, wat
regelmatig tot verrassende plotwendin-
gen leidde. Zo ontstonden mooie vertel-
lingen, soms ver terug in de tijd, vaak
thrillers, ook ontroerende verhalen, maar
altijd met prachtige hoofdpersonen.

Ook Anke Verbraak uit Nieuwegein
schreef een kort verhaal voor deze bun-
del. De Nieuwegeinse schrijft al geruime
tijd en schreef eerder de goed ontvangen
thriller ‘Water en wolfskers.’

Veel wil ze nog niet zeggen over het plot
en de hoofpersonen in haar bijdrage aan
De Wadden in vogelvlucht. ‘Maar ik kan
wel verklappen dat de titel “In mul zand”

is en dat de zon, zee, wind, strand,
Texels bier en medeschrijvers mij veel
inspiratie hebben gegeven’ aldus Anke.
Een korte quote wil ze wel geven: ‘Blijf
daar en zoek een schuilplek.’

De Wadden in vogelvlucht ligt vanaf 27
november 2021 voor € 14,95 in alle re-
guliere (online) boekhandels. Geïnteres-
seerden kunnen de 1e druk nu al re-
serveren door contact opnemen met
Droomvallei Uitgeverij. Niet onbelangrijk
om te vermelden: van elk boek dat ver-
kocht wordt, gaat één euro naar Stichting
Texel Vogeleiland. Door de huidige focus
op natuur en klimaat vormt deze Wad-
denbundel met goede doel een origineel
cadeau voor de feestdagen. De bundel is
(online) verkrijgbaar bij iedere lokale
boekhandel in Nederland.
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Platanen aan Brugpad
krijgen tweede leven

(vervolg van pagina 8

den voor deze markante bomen. De ge-
meente wil vermijden dat ze bomen kapt,
het is onvermijdelijk dat ze in de Door-
slagzone nu ruimte maakt voor de bouw.

En wanneer ze nu deze forse bomen el-
ders in de stad een goede plek kunnen
geven dan spaart ze de bomen. Doordat
ze al fors gegroeid zijn, bieden ze be-
schutting tegen hitte en wind, hebben
soms culturele waarde en geven een
straat, wijk of landschap en in dit geval
de entree van de stad een mooi uiterlijk.

Om het de Platanen bij hun verhuizing zo
comfortabel mogelijk te maken, wordt op
de AC Verhoefweg en de Taludweg
groeiplaatsverbetering toegepast. Dat
betekent dat in de nieuwe plantgaten
telkens 20m3 voedzame grond wordt

aangebracht. Ook worden de bomen de
komende drie jaar gevolgd en waar nodig
verzorgd met extra watervoorziening bij
droogte.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.droomvalleiuitgeverij.nl/
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
https://www.gall.nl
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Start kerstbomenverkoop
bij de Nicolaas-
en de Barbarakerk

Voor de 33e keer op rij wordt door de
RK-kerken in Jutphaas en Vreeswijk
de traditionele jaarlijkse kerstbomen-
verkoop georganiseerd. Alles bij el-
kaar zijn in totaal 1500 prachtige bo-
men ingekocht zoals de Groene Den,
de Omorica en de Nordmann in diver-
se soorten en maten met en zonder
kluit.

Deze kerstbomen zijn te koop in Nieu-
wegein-Noord rondom de Nicolaaskerk
en in Zuid rondom de Barbarakerk (in-
gang Dorpsstraat). In Nieuwegein Noord
(Nicolaaskerk) worden aanvullend ook
kerststukjes verkocht. De opbrengst van
beide markten is bestemd voor onder-
houdsprojecten in de twee kerken.

Start verkoop
Op beide locaties start de verkoop op za-
terdag 27 november en loopt door tot en
met het weekend van 18 en 19 december
of zolang de voorraad strekt. De bomen
kunnen gekocht worden op werkdagen
van 09.30 tot 20.00 uur. Zaterdags tot
17.00 uur en op zondag 28 november en
de zondagen 5, 12 en 19 december kun
je de bomen ook vanaf 12.00 uur kopen
bij de Nicolaaskerk aan de Utrechtse-
straatweg. De bomen worden verpakt in
een net en als je hem wilt laten bezorgen
dan is dat ter plaatse te regelen met de
verkopers.

Prijzen en aantallen
De prijzen van de bomen zijn op de lo-
catie Nicolaaskerk gelijk gebleven. De

Barbarakerk heeft, met de ervaring van
vorig jaar, voor een aangepast assorti-
ment gekozen. Ondanks dit goede
nieuws is er ‘voorzichtig’ ingekocht. Kom
dus vroeg om niet achter het net te vis-
sen want OP is OP.

Betaling
Electronisch betalen via PIN en via de
smartphone bankbetaling behoort tot de
mogelijkheden. Natuurlijk kan er ook ge-
woon contant worden afgerekend. Help je
mee om de last van het onderhoud van
de kerken te dragen?

Wensboom
Tegelijkertijd met de start van de kerst-
bomenverkoop op 27 november, zal er in
de hal naast de Mariakapel bij de Nico-
laaskerk een wensboom worden ge-
plaatst. Iedereen die dit wil, kan een lieve
wens, een mooie tekening of een andere
bijdrage ophangen in de boom, bijvoor-
beeld ter bemoediging voor iemand die
wel een steuntje kan gebruiken. De wen-
sen kunnen op elk moment aan de boom
worden gehangen. De boom blijft de hele
maand december staan en de bedoeling
is dat aan het eind van het jaar zegen
over de wensen gevraagd zal worden.

‘Sketchcrawl’
in Jutphase Nicolaaskerk

Op zaterdag 11 december kunnen ge-
ïnteresseerden weer meedoen met
‘Sketchcrawl.’ Deze keer is er een bin-
nenlocatie gevonden in Jutphaas: de
Nicolaaskerk. De activiteit duurt van
11.00 tot 14.00 uur en wordt georgani-
seerd door het KunstGein Podium.

Begin december start men in de Nico-
laaskerk aan de Utrechtsestraatweg 8A
met de versiering van de kerk en wordt

er, als alles meezit, een kerststal ge-
plaatst. Op dit moment is er nog niet be-
sloten of de kerststal er dit jaar komt. Als
dat wel zo is, dan geeft dat de kerk nog
een extra kerstsfeer.

De Nicolaaskerk werd in gebruik geno-
men op 11 mei 1875. De buitenkant van
de kerk is sober, maar van binnen rijk
gedecoreerd. Er zijn fraai geschilderde
decoraties op de zuilen, in de bogen en
op muren. De kerk heeft prachtig gede-
tailleerde glas in lood ramen. Er zijn
meerdere beelden te vinden waarvan een

aantal uit de middeleeuwen stammen.
Het orgel uit ca. 1525 heeft een bijzon-
dere vorm, het is half rond met rijke ver-
siering. Kortom, er is bijzonder veel te
zien en te tekenen.

Na afloop is het natuurlijk leuk te zien
(verder lezen)

https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale
Stad Nieuwegein ook veel informatie over
het heden en het verleden van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

Deze week de Dorpsstraat in Vreeswijk
gezien vanuit het zuiden omstreeks 1935.
Uitgever was A.V.A. (A. Vigevano uit Am-
sterdam). Midden op de achtergrond van
de kaart staat de toren van de St. Barba-
rakerk. Uiterst links de sigarenwinkel van
J.A. van Leusden. Rechts de opslagplaats
van een van de Vreeswijkse zand- en
grindbedrijven.

De Digitale Nieuwegeiner

Nieuwegein
negen plekken omhoog
in lijst
toiletvriendelijkste
gemeente

In het jaarlijkse onderzoek naar toi-
letvriendelijkheid op Wereldtoiletdag
is de gemeente Nieuwegein negen
plekken gestegen in de landelijke
ranglijst. Trots hoeft zij hierop niet te
zijn, nog steeds staat Nieuwegein in
de onderste regionen. Van de 353
gemeenten staat Nieuwegein namelijk
op plek 263.

De toiletvriendelijkste gemeente in de
provincie Utrecht blijkt Utrecht zelf te
zijn. Zij staat op de landelijke ranglijst op
een mooie vierde plek, gevolgd door
Amersfoort en Woerden. Ook in de pro-
vinciale ranglijst bungelt Nieuwegein on-
deraan. De Maag Lever Darm Stichting
(MLDS) stelt ieder jaar deze lijst op sa-
men met de HogeNood-app (de grootste
database van toiletten in Nederland met
nu meer dan 7500 toiletten), dit jaar voor
het eerst per provincie.

De Toiletnorm:
iedere 500 meter een toilet
'Toiletten zijn niet alleen van belang voor
twee miljoen mensen met een spijs-verter-
ingsziekte of de anderhalf miljoen blaas-
patiënten, maar voor ons allemaal', aldus
Bernique Tool, directeur Maag Lever
Darm Stichting. Uit onderzoek eerder dit
jaar in opdracht van de Toiletalliantie
bleek dat het gebrek aan toiletten één op
de vijf mensen soms tot regelmatig
thuishoudt. Onder vrouwen is dit maar
liefst één op de drie. Ook geeft één op de
drie mensen aan dat het tekort aan toi-
letten invloed heeft op de levenskwa-

liteit. De Toiletalliantie pleit er daarom
voor dat er in stadscentra en in verblijfs-
gebieden als parken om de 500 meter een
toilet te vinden moet zijn. 'Dat is nog in
lang niet alle gemeenten het geval en
daarom blijven we strijden voor voldoende
toiletten voor iedereen.'

Over de Toiletalliantie
In 2016 startte de MLDS samen met pa-
tiëntenverenigingen CCUVN, Stoma-
vereniging, PDSB en SPKS de Toiletal-
liantie. Op het platform
www.iederewctelt.nl kunnen gemeenten,
horeca en winkeliers informatie vinden
waarmee ze aan de slag kunnen in hun
eigen omgeving. Inmiddels zijn meerdere
maatschappelijke organisaties aange-
haakt. De Toiletalliantie werkt nauw
samen met de makers van de HogeNood-
app, waar overheden en ondernemers
hun toiletlocaties kunnen aanmelden zo-
dat deze voor iedereen vindbaar worden.

‘Sketchcrawl’
in Jutphase Nicolaaskerk

(vervolg vvan pagina 10)

hoe een ieder op eigen wijze deze omge-
ving heeft getekend en daarin de ver-
schillen te bekijken. Verzoek van de kerk
is deze keer geen verf te gebruiken!!

Enthousiast geworden, schrijf je in voor
4 december door een e-mailtje te sturen
naar activiteitenkunstgein@gmail.com
o.v.v Sketchcrawl, er zijn geen kosten
verbonden aan deze activiteit, maar
neem zelf een schetsboek pen/potlood en
QR code en ID mee. De dan geldende
maatregel vanwege het Coronavirus wor-
den nageleefd.

De toiletten in winkelcentrum Cityplaza zijn tip-top

http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://pen.nl/artikel/vreeswijk-had-grootste-zandvloot-van-nederland
https://pen.nl/artikel/vreeswijk-had-grootste-zandvloot-van-nederland
https://www.pen.nl/artikel/protest-tegen-komst-70-meter-hoge-flat-maakt-geen-indruk
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
http://www.iederewctelt.nl
mailto:activiteitenkunstgein@gmail.com
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Artsen sturen
high-tech hartpomp bij,
’s nachts
èn in de supermarkt

’s Nachts in bed, bij de kassa in de su-
permarkt of op zaterdag langs de lijn,
letterlijk overal kan cardioloog
Jan-Peter van Kuijk voortaan het wel
en wee van zijn meest kwetsbare
patiënten volgen. Het betreft dan
patiënten voorzien van een zogeheten
Impella pomp, om precies te zijn. Het
St. Antonius Ziekenhuis is het eerste
in Nederland waar cardiologen en
intensivisten overal en altijd via hun
telefoon toegang hebben tot het
systeem en zonodig kunnen bijsturen.

Bijzonder is ook de Impella zelf, die in-
middels enkele jaren wordt ingezet in het
St. Antonius. Het is een langgerekt instru-
ment dat via een ader in de lies in het
hart ingebracht kan worden. Daar pompt
het tot 3,5 liter bloed per minuut vanuit
het aangedane hart het lichaam in, vol-
doende om te leven. De Impella kan op
een batterij enkele uren voort, maar
wordt voor langere tijd gevoed door een
draad die vanuit de ader in de lies het
lichaam van de patiënt verlaat. Zo kan
het apparaat maximaal een tot twee
weken blijven zitten.

Het wordt ingezet bij patiënten met ern-
stig acuut hartfalen, of die een ingreep
aan het hart ondergaan met een groot
risico. In het eerste geval is de Impella
vaak ter overbrugging naar een perma-
nente oplossing, in het tweede verkleint

het de kans op fatale afloop bij een be-
handeling. 'We hebben al meermaals
meegemaakt dat iemand die gedotterd
werd een hartstilstand kreeg. De pomp
nam het direct helemaal over. Die patiënt
bleef zelfs gewoon praten. Zonder de Im-
pella had hij het anders waarschijnlijk niet
overleefd,' zegt Van Kuijk die voor de im-
plementatie van de verbindingsfunctie
nauw samenwerkte met onder meer in-
tensivist Erik Scholten.

De Impella levert naast de gebruikelijke
data over de hartfunctie nog een schat
aan extra gegevens en grafieken die veel
zeggen over de toestand van de patiënt.
Het uitlezen daarvan is een specialisme
op zich waar een beperkt aantal mensen
voor is opgeleid. Het is daarom dat de
pomp nu is voorzien van de optie al die
gegevens real time met hen te delen.

Van Kuijk: 'Dat geeft mij de mogelijkheid
altijd en van overal bij te sturen. Het mo-
tortje wat langzamer of wat harder te la-
ten draaien bijvoorbeeld. Dat kan ik
weliswaar niet zelf doen, maar wel de
mensen in het ziekenhuis daartoe in-
structie geven. Bij deze categorie patiën-
ten kan de situatie elke minuut verande-
ren, waardoor directe informatie vanuit
het systeem cruciaal kan zijn voor de be-
handeling. Daarnaast biedt het systeem
de mogelijkheid om bij eventuele pro-
blematiek 24/7 ondersteuning te krijgen
van de leverancier Abiomed. Ik verwacht
dat deze innovatie leidt tot een verbeter-
de uitkomst voor deze patiëntengroep
met een zeer hoog risico.'

Schoonspringers
zwemvereniging Aquarijn
actief in Den Haag

Op zondag 21 november werd in Den
Haag een schoonspringwedstrijd op
de 1 meter plank georganiseerd.
Springers uit Nederland en België
waren aanwezig in het bad,
waaronder de spriongers van
zwemvereniging Aquarijn

In de C-groep (12 en 13-jarigen) sprong
Mika Grosze Nipper een mooie, constan-
te wedstrijd en werd na 5 sprongen de
winnaar bij de jongens.

In de B-groep (14 en 15-jarigen) deden er
maar liefst 4 jongens van Aquarijn mee.
Matthew Hibbert werd na 6 sprongen met
een dagrecord van 274 punten de win-
naar. Zijn nieuwe sprong, de 1,5 contra-
salto met 1,5 schroef lukte heel goed.
Daan Willemen werd 2de, Samuel Quist
werd 5de en Stanley Grijpink pakte de
6de plaats.

In de A-groep meisjes (16, 17 en 18-jari-
gen) werd Iris de Heer 5de en Nica Rakké
4de. Bij de jongens sprong Kayra Asci een
goede wedstrijd en werd de winnaar.

Mooie resultaten voor de springers van
Aquarijn.

https://www.pen.nl/adverteren
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Samenwerking
gemeente Nieuwegein,
Altrecht en VORM
feestelijk beklonken

Afgelopen week is, met de formele on-
dertekening van de koopovereen-
komst door gemeente Nieuwegein,
GGZ Zorginstelling Altrecht en
bouwende ontwikkelaar VORM, de
woningbouwontwikkeling ‘Aan de Zij-
dewende’ in Nieuwegein, feestelijk
beklonken. De gemeente en Altrecht
gingen een strategische samenwer-
king aan, zodat het gehele gebied
langs de Rembrandthage, Galecop-
perdijk en Pieter van Laerhage, in één
keer ontwikkeld wordt. Het plan omvat
circa 84 woningen, waaronder een
groot aantal sociale huurwoningen.

Via een marktverkenning besloten ge-
meente Nieuwegein en Altrecht om
VORM als partner te selecteren om in-
vulling te geven aan de ontwikkeling van
het project ‘Aan de Zijdewende’. Het
pand aan de Rembrandthage is eigen-
dom van Altrecht, de gemeente is eige-
naar van het gebied Pieter van Laerhage
en de Galecopperdijk. Met de feestelijke
ondertekening is de ontwikkeling formeel
gestart.

Een vruchtbare samenwerking
De vestiging van Altrecht langs de Rem-
brandthage wordt verkocht om vervol-
gens plaats te maken voor woningen. De
gemeentelijke percelen langs de Pieter
van Laerhage en Galecopperdijk worden
gekoppeld aan de woningbouwontwikke-
ling op de Altrecht locatie. In het Woning-
bouwprogramma Nieuwegein 2030 zijn
de betreffende percelen aangemerkt als
potentiële woningbouwlocaties. Eerder in
2018 en 2020 zijn bewonersavonden ge-
organiseerd om omwonenden en geïn-
teresseerden te informeren over de plan-
nen.

Ontwikkeling van het gebied
De Woonvisie van de gemeente Nieuwe-
gein dient als basis voor de ontwikkeling
van deze locatie. Het plan draagt, met
circa 84 nieuwe woningen, bij aan de wo-
ningbouwopgave van de gemeente. Het
betreft een groot aantal sociale huurwo-
ningen en daarnaast koopwoningen in
het dure segment, waarmee doorstromen
op de woningmarkt wordt geïnitieerd. Het
plan past in het streven van de gemeente
om aantrekkelijke rustige woonwijken te
hebben, geschikt voor jong en oud. Het
diverse woningprogramma biedt verschil-
lende doelgroepen de mogelijkheid een
voor hen geschikte woning te kiezen en/
of een volgende stap te nemen in hun

wooncarrière: mix van sociaal/middeldure
huurappartementen; rijwoningen, twee-
kappers en vrijstaande woningen in de
koopsector.

Altrecht
Altrecht wil als GGZ zorginstelling ver-
trekken vanuit het pand Rembrandthage,
omdat de functionaliteit van het pand niet
meer aansluit bij de veranderingen die Al-
trecht doorvoert. Dit heeft geen invloed
op de dienstverlening en zichtbaarheid in
de regio. Altrecht gaat binnen de regio
door op een andere plek. Altrecht gaat
vanaf 2022 meer regionaal werken als
een netwerkorganisatie, om dichter naar
hun patiënten en hun naasten te bewe-
gen, maar ook naar verwijzers en net-
werkpartners.

Ontwikkelaar VORM
Gemeente en Altrecht kijken uit naar de
samenwerking met de erkende woning-
bouwontwikkelaar VORM. VORM Con-
ceptwoningen, onderdeel van de familie
van bedrijven van VORM, ziet het project
als ideale opgave om haar kwaliteiten,
van bouwende ontwikkelende vanuit de
conceptuele aanpak, in te zetten: 'Vanuit
de uitgebreide bibliotheek aan woningty-
pologieën kunnen we snel en efficiënt
een heel mooi plan samenstellen i.s.m.
gemeente'.

Van links naar rechts: Lex van der Grunt (Bestuurder Altrecht), Hans Adriani (wethouder gemeente Nieuwegein)
en Gerrit Jan Otterman (Ontwikkelmanager Conceptwoningen VORM)
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Trio Triest in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Zondag 28 november van 16.00 tot 17.00 uur treedt Trio
Triest op in het Dorpshuis Fort Vreeswijk op Fort Vrees-
wijk 1. Dit in het kader van Soep & Cultuur. In hun
voorstelling delen zij de narigheid, treurnis en het verdriet
dat hen is overkomen. Ze bezingen alles in prachtige le-
vensliedjes die je tot tranen toe kunnen beroeren en tege-
lijkertijd een lach op je gezicht kunnen toveren. Tijdens
Soep & Cultuur kun je voor € 2,50 genieten van een kopje
huisgemaakte soep. De entree bedraagt € 2,00.

Trio Triest bestaat uit Judith Spithoven, John Oostrom en Ad
Elbertse. Alle drie zijn ze verbonden aan het onderwijs, ze de-
len hun creativiteit, humor en muzikaliteit. De teksten zijn
geschreven door Ad Elbertse en de composities zijn van Mary
van Helmondt en John Oostrom.
In verband met de Coronamaatregelen is vooraf aanmelden
voor het optreden verplicht via het e-mailadres
info@fortvreeswijk.nl. Dit wordt gedaan zodat de organisatie
weet hoeveel mensen er komen. Op die manier kunnen zij
garanderen dat afstand houden mogelijk is.
Er vindt geen controle op de Coronapas plaats.

https://www.pen.nl/artikel/vier-containertuintjes-initiatief-van-bewoners-rijtuigenbuurt
mailto:info@fortvreeswijk.nl
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.fulcotheater.nl/?fbclid=IwAR1BPLeCvAiKKkk3xAT1fcdyQ5pf_0QaA-llYApPbE0yflg8dELC05JkAz4
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/


15

De Digitale Nieuwegeiner

-DRXDG�,]PDU
7HO�������������
ML]PDU#PRYDFWRU�QO
-HXJG��HQ�MRQJHUHQZHUNHU

7LMG��������������������XXU���W�P���MDDU��PHW�RXGHU�
��������������������������XXU���W�P����MDDU
:DW��������6DPHQ�NQXWVHOHQ��NRNHQ�HQ�VSHOOHQ�GRHQ�
��������������:H�EHGHQNHQ�VDPHQ�OHXNH�DFWLYLWHLWHQ�

/HPDQ�'HPLUFL
7HO�������������
OGHPLUFL#PRYDFWRU�QO
-HXJG��HQ�MRQJHUHQZHUNHU

7LMG������������������XXU���W�P���MDDU��PHW�RXGHU�

������������������������XXU���W�P����MDDU

:DW�����6DPHQ�NQXWVHOHQ��NRNHQ�HQ�VSHOOHQ�GRHQ�

�����������:H�EHGHQNHQ�VDPHQ�OHXNH�DFWLYLWHLWHQ�

�

NLQGHUZHUN�

02YDFWRU�1LHXZHJHLQ

ZZZ�PRYDFWRU�QO

%���£�£���¬�¦�Î¤�
�����×²²¿���¬

t�É�×�É��É�²��Ø�¦�£�
«����¦¼�¬Ƣ
3ttÉ���É�²¬Ã�

Ø�É�¬ƞ

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
mailto:info@departnernieuwegein.nl
mailto:info@departnernieuwegein.nl
mailto:info@departnernieuwegein.nl
mailto:info@departnernieuwegein.nl
mailto:info@departnernieuwegein.nl
https://www.city-nieuwegein.nl/bijeenkomst
mailto:info@departnernieuwegein.nl


De Digitale Nieuwegeiner
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: 'Na maanden was het wel weer eens tijd voor een vakantie. Vol goede moed begon ik er aan... en niets is gegaan
zoals gepland. En ik had niet eens zo veel plannen! Maar ja, het leven laat zich niet tegenhouden. Dat dendert door, met
of zonder je.'
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Knarrenhof wenst
seniorenwoningen
te bouwen
aan de Deventerschans

In Nieuwegein is nu 20% van de in-
woners ouder dan 65 jaar (13.199 in-
woners) en tot 2035 zal dat aantal
groeien naar meer dan 25%! De
vraag naar levensloopbestendige en
seniorenwoningen zal steeds maar
groter worden. Maar probeer als se-
nior zo’n woning te vinden! Dit soort
woningen wordt veel te weinig ge-
bouwd. Het gevolg is dat oudere in-
woners veel te lang vast zitten in te
grote woningen.

‘Jammer, want bij voldoende aanbod
van levensloopbestendige en senioren-
woningen zou eindelijk meer doorstro-
ming op gang komen in een markt die
al lang op slot zit’ aldus een van de ini-
tiatiefnemers van Knarrenhof.

Dit woningprobleem heeft ertoe geleid
dat Stichting Knarrenhof al 10 jaar ac-
tief is met de bouw van levensloop-
bestendige en seniorenwoningen.

Knarrenhof staat voor 'Een plek waar
mensen zelf hun eigen en gemeen-
schappelijke woonruimte bepalen.
Waar ze onderling afspreken elkaar te
helpen, wanneer dat nodig is. Een plek
waar de woningen berekend zijn op

een moment waarop meer zorg nodig
is. Een duurzame en ook toegankelijke
plek voor mensen met een krappere
beurs. Waar autonomie, samen leven
en privacy hand in hand gaan.'

Ook in Nieuwegein zijn plannen voor
een Knarrenhof zeer actueel gewor-
den. Samen met Stichting Knarrenhof
zijn enkele inwoners van Nieuwegein
al enige tijd bezig om een Knarrenhof
in Nieuwegein te realiseren. Met de
gemeente Nieuwegein wordt op dit mo-
ment gesproken over de locatie De-
venterschans in de wijk Fokkesteeg.
Ook andere, open plekken in Nieuwe-
gein zouden geschikt zijn voor een
Knarrenhof. Het liefst in de eigen
woonwijk, zodat de bewoners hun net-
werk in de buurt kunnen behouden.

Ben je geïnteresseerd in het Knarren-
hof concept? En wil je zelf wonen in
een Hof waar naar elkaar omzien cen-
traal staat? Kijk dan op de website van
de initiatiefnemers. Daar vind je alle in-
formatie over Knarrenhof en kun je je
inschrijven als belangstellende voor
Knarrenhof Nieuwegein. Met name se-
nior inwoners wonend in Fokkesteeg,
worden opgeroepen hun interesse ken-
baar te maken. Een inschrijving kost
eenmalig € 15,-.

De beoogde locatie aan de Deventerschans

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-3-p355791081
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://www.knarrenhof.nl/
https://www.knarrenhof.nl/
https://boeketten.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Ook in omgeving Utrecht
werken
steeds meer organisaties
‘Agile’

Steeds meer ondernemingen in
Utrecht erkennen dat Agile werken
helpt om slimmer en effectiever
samen te werken. Agile werken is
een beweging die zijn beginselen
kent in 2001. Toen 17 softwareont-
wikkelaars de principes om effectief
samen te werken op papier zette. Dit
staat ook wel bekent als het Agile
Manifesto. Sinds toen zijn er duizen-
den organisaties Agile gaan werken,
en nu ook in Utrecht.

Wat is Agile werken en wat is Scrum
Agile, in het Nederlands vertaald
wendbaar, is een manier van werken
die organisaties de mogelijkheid biedt
om constant te veranderen. De wereld
ontwikkelt zich sneller dan ooit. Om de-
ze ontwikkelingen bij te kunnen benen,
is een bedrijfsstructuur met een hoog
aanpassingsvermogen van essentieel
belang.

Drie 'wetten' voor Agile werken
• De wet van kleine zelfsturende
teams; Agile is werken met kleine
teams die hun werk uitvoeren

gedurende korte cycli.
• De wet van de klant; het uiteindelijk
doel van agile werken is zo’n hoog mo-
gelijke waarde leveren aan de klant.
• De wet van het netwerk; de gehele
organisatie moet als één groot netwerk
functioneren.

Scrum is een raamwerk
binnen het Agile werken
Het is ideaal voor projecten en pro-
ductontwikkelingen die vaak nog ab-
stract zijn en waarbinnen veel veran-
deringen wordt verwacht. Het raam-
werk kent verschillende rollen die de

teamleden kunnen bekleden.
• De Scrum Master ook wel de proces-
begeleider genoemd.
• De Product Owner, dit is de interme-
diair tussen de klant en de Developers.
• De Developers zij ontwikkelen het
product.

De voordelen van Agile en Scrum
Volgens Christiaan Kleczewski, partner
bij adviesbureau Agile Scrum Group
kent Scrum werken vele voordelen.
• Doordat de verantwoordelijkheid bij
het gehele team ligt wordt de motivatie
van de teamleden vergroot.
• Door de hoge wendbaarheid is het
proces efficiënter.
• De klant weet wat te verwachten door
veel feedback momenten, hierdoor is
de klanttevredenheid optimaal.
• Het product wordt vroeg in gebruik
genomen om het te testen, hierdoor
biedt het vroegtijdig waarde.

Agile is dus een manier van samen-
werken en Scrum is een raamwerk bin-
nen Agile. Scrum werken kent voorde-
len als een verhoogde klantenwaarde
en hogere efficiëntie. Het is dan ook ni-
et gek dat over de gehele wereld bedri-
jven Agile gaan werken, zo ook in
Utrecht. Één ding is zeker, deze trend
is nog niet over.

Avond voor de Stad
op donderdag 2 december

Op donderdag 2 december is er vanaf
20.00 uur weer een Avond voor de
Stad. In verband met de aangescherp-
te Coronamaatregelen vergadert de
gemeenteraad digitaal. De digitale
vergaderingen live volgen óf terugkij-
ken kan via
nieuwegeinseraad.live/stream1
en nieuwegeinseraad.live/stream2.

De volgende onderwerpen
staan onder andere op de agenda

• Afwegingskader Aardwarmte
We gaan de komende 20 jaar in Nieuwe-
gein over op een warmtevoorziening
zonder aardgas. Aardwarmte, dat gewon-
nen kan worden uit de diepe ondergrond,
is één van de kansrijke duurzame ener-
giebronnen om de stadsverwarming te
verduurzamen. De mogelijke winning
van aardwarmte zal zorgvuldig moeten
plaatsvinden. Daarvoor is het Afwegings-
kader Aardwarmte Nieuwegein opge-
steld.
Het Afwegingskader biedt een leidraad
om zorgvuldig en transparant met elkaar
het gesprek te voeren over de afwegingen

die gemaakt worden voordat besloten
kan worden tot winnen van aardwarmte
en geeft belangrijke handvatten om met
elkaar te toetsen hoe de winning van
aardwarmte duurzaam en veilig kan
plaatsvinden. De gemeenteraad gaat
graag in gesprek met inwoners en organi-
saties over het te hanteren afwegings-
kader bij het beoordelen van aardwarm-
te-initiatieven. Vervolgens gaat de ge-
meenteraad hierover met elkaar in debat.

• Voetbal en inpassing hockey
Sportpark Parkhout-Zandveld
De gemeenteraad gaat in gesprek over
het Sportpark Parkhout-Zandveld.
Voorgesteld wordt om een vierde kunst-
grasveld aan te leggen voor de voetbal-
vereniging en een investeringssubsidie te
verstrekken voor de bouw van de kantine.
Verder wordt voorgelegd om hockeyver-
eniging MHCN naar het sportpark te ver-
plaatsen. Door de verplaatsing van
MHCN kan in Rijnhuizen Noord woning-
bouw plaatsvinden en worden de hockey-
faciliteiten verbeterd. De gemeenteraad
gaat graag in gesprek met inwoners en
organisaties over deze plannen voor het
Sportpark. Daarna gaat de gemeenteraad
hierover met elkaar in debat.
Aanmelden om mee te spreken over deze

twee onderwerpen kan tot uiterlijk
woensdag 1 december 20.00 uur via
griffie@nieuwegein.nl of door de te bel-
len naar 14030 en te vragen naar de
griffie.

Tot slot
Je kunt de volledige agenda’s en de bijbe-
horende vergaderstukken van deze avond
vinden via
https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein.

Voor meer informatie kun je contact op-
nemen met de griffie via telefoonnum-
mer 14 030 of via het e-mailadres
griffie@nieuwegein.nl.

https://agilemanifesto.org/
https://agilemanifesto.org/
https://agilescrumgroup.nl/
https://www.nieuwegeinseraad.live/stream1
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwegein/ae6fc505-9ae4-405b-a21c-2f6f068e29f1
mailto:griffie@nieuwegein.nl
14030
https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein
14030
mailto:griffie@nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
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Column Heleen van den Hoven

‘Wachtwoord’

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

'Twee weken gelden was ik met een
vriendin in de bibliotheek voor een
bijeenkomst met de schrijfster Maria
Genova, die veel succes heeft met
haar boek Komt een vrouw bij de
h@cker en met het jeugdboek What
the h@ck.’

‘Ze gaf een presentatie vol
voorbeelden over hoeveel mensen er
in Nederland problemen ondervinden
door cybercrime. Cybercrime, het
woord lijkt iets wat ver van de
meesten van ons afstaat, en
tegelijkertijd is het overal rondom ons.
Dat maakte Maria uiterst duidelijk met
haar cijfers en voorbeelden.’
‘Het gevolg van de bijeenkomst was
dat mijn vriendin dagenlang in angst
zat dat ze elk moment grandioos
beetgenomen kon worden door
hackers en andere digitale onverlaten.
Maria’s boodschap ‘een kleine
aanpassing helpt al’ was niet echt
goed aangekomen, de overvloed aan
ellende die ons zou kunnen
overkomen was te groot.’
‘Ik weet niet hoe het met uw inbox is,
maar ik heb al vaak miljoenen
gewonnen, erfenissen aangeboden
gekregen of het beheer van een groot
kapitaal afgeslagen. Hoe verleidelijk
ook, op het aanbod van een
Afrikaanse prins ben ik niet ingegaan.
Ik klik niet op links in spam of andere
reclame. Meestal niet. Ik ben ook
maar een mens.’

‘En nu de hackers hebben leren
schrijven, wordt het steeds moeilijker
om onderscheid te maken tussen wat
echt is en wat niet. Daarvoor was het
bedrog vaak al snel duidelijk, mijn
bankdirecteur schrijft foutloos
Nederlands, en als hij het niet weet,
dan toch zeker zijn secretaresse. Nu
doen de hackers het dus ook. Ze
lenen logo’s en adressen (en
misschien ook wel secretaresses, je
weet het nooit) en maken brieven die
bedrieglijk echt lijken.’

‘Eigenlijk is dat voor een deel wat ik
ook doe: iets wat niet waar is
bedrieglijk echt te laten lijken. Iemand
te laten geloven in het verhaal dat ik
spin. Ik gebruik daarbij ook de realiteit
en heb een redacteur voor het
foutloze Nederlands. Toch is er een
groot verschil: ik zal u nooit naar uw
wachtwoord vragen.’

‘Een belangrijke tip van Maria
Genova: Het moeilijkste wachtwoord
is een lang wachtwoord met afgekorte
woorden erin. U zou de titel van mijn
laatste boek kunnen nemen, dan blijft
u meteen in de juiste sfeer:
tTangoalgoritmeB#3’

‘Helaas heb ik dat zelf al in gebruik,
dus kunt u beter een ander kiezen. Of
ga op 7 december naar de bieb, daar
heeft de Digibrigade een thema-mid-
dag over wachtwoorden.’

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-wachtwoordmanagement/
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/winkel/Eilandverhalen-p419488183
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OM eist 6 jaar cel
voor hardrijder
die met 256 km/uur
vrouw doodreed
op A2 bij Nieuwegein

Het Openbaar Ministerie eist zes jaar
gevangenisstraf tegen de 22-jarige
Utrechter die eind vorig jaar een do-
delijk ongeluk veroorzaakte op de A2
bij Nieuwegein. Hij reed op woensdag-
avond 23 december minstens 256 kilo-
meter per uur toen zijn Audi RS6 een
klapband kreeg en tegen de auto van
een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein
reed. Zij overleed ter plekke. De be-
stuurder en andere inzittenden sloe-
gen op de vlucht.

Volgens de officier van justitie is ver-
dachte Marco van D. schuldig aan dood
door schuld door roekeloos rijgedrag.
Naast een celstraf zou de rechtbank hem
een rijontzegging van tien jaar moeten
opleggen. Ook zou hij de nabestaanden
tienduizenden euro’s schadevergoeding
moeten betalen, vindt het OM. Verder
zou de Utrechter een openstaande voor-
waardelijke straf van drie maanden, voor
een inbraak, nu alsnog moeten uitzitten.

Testrit voor plofkraak
'We gingen een rondje rijden en ik wilde
uitproberen hoe hard de auto kon. Het
was een stomme en impulsieve actie', zei
de verdachte tegen de rechters. Maar
volgens de officier van justitie waren de
verdachte en de drie andere inzittenden
aan het testten of de in Duitsland ge-
huurde Audi geschikt was als vluchtauto
bij een plofkraak. Daarvoor zou er geen
snelheidsbegrenzer op moeten zitten. Tij-
dens de zitting wilde Van D. daar niet op
ingaan, omdat het onderzoek nog loopt.
Maar het OM is van plan hem daar ook
voor te vervolgen.

Van D. zou met de anderen hebben afge-
sproken bij een garagebox in Overvecht.
Een van de anderen zou de auto een dag
eerder in Duitsland hebben gehuurd en
met 1.000 euro cash hebben betaald. De
politie zag hen die avond rijden. In Groe-
nekan werd getankt en werden ook jerry-
cans met benzine gevuld. Daarna reden
zij met extreem hoge snelheden via de
A27 en A2 naar Everdingen. Daar gingen
ze weer richting Utrecht.

Crash
Bij Nieuwegein ging het echter mis. De

Audi kreeg op de linkerbaan een klap-
band, klapte tegen de vangrail en ramde
vervolgens de Peugeot van de 20-jarige
Nieuwegeinse, die geen schijn van kans
had. Toen de Audi honderden meters
verderop tot stilstand kwam, bekommer-
den Van D. en zijn inzittenden zich niet
om mogelijke slachtoffers. Ze renden de
snelweg over en gingen er via de ge-
luidswal bij IJsselstein vandoor.

Van D. werd in IJsselstein opgepikt door
de man die in de Audi naast hem zat en
zijn eigen auto was gaan halen. Zij wisten
niet dat deze auto in verband met een
groot plofkraakonderzoek door de politie
was voorzien van afluisterapparatuur.
Volgens het OM werd direct gesproken
over het ongeluk en de ernstige gevolgen
daarvan. Op basis van de gesprekken
werden Van D. en de andere inzittenden
uiteindelijk aangehouden.

Risico aanvaard
Uit technisch onderzoek en data uit de
auto blijkt volgens het OM dat de ver-
dachte over een afstand van 23 kilometer
gemiddeld 175 kilometer per uur reed.
Dat betekent dat hij op grote stukken top-
snelheden van zo’n 300 kilometer per uur
haalde. De verdachte heeft daarmee vol-
gens de officier van justitie willens en we-
tens het risico aanvaard op een ernstig
ongeluk met fatale afloop.

Volgens Van D. kun je met Audi RS6
probleemloos 300 kilometer per uur rij-
den. Hij had naar eigen zeggen in Duits-
land al de nodige ervaring opgedaan met
soortgelijke Audi’s. Met de technische
staat van de auto was volgens hem niets
mis. Omdat hij telkens op de linkerbaan

had gereden, zou er geen gevaar zijn ge-
weest voor andere weggebruikers. Zijn
advocaat pleitte daarom voor vrijspraak
van roekeloos rijgedrag en dood door
schuld.

Nabestaanden
De ouders van de omgekomen vrouw
maakten in de rechtszaal gebruik van
hun spreekrecht. De vader sprak op in-
drukwekkende manier over het diepe ver-
driet dat het verlies van zijn enige kind bij
de hele familie heeft veroorzaakt. Hij
neemt het de verdachte kwalijk dat hij
lang heeft ontkend en op een onge-
loofwaardige manier pas laat spijt betu-
igde 'om een goede beurt bij de recht-
bank te maken'. Ook de reden waarom er
zo hard werd gereden is voor de familie
onverteerbaar.

Marco van D. heeft ondanks zijn jonge
leeftijd een dik strafblad, vooral voor dief-
stallen die hij samen met anderen pleeg-
de. Ook is hij al vaker veroordeeld voor
gevaarlijk rijgedrag, flinke snelheids-
overtredingen en rijden zonder rijbewijs.
Een aantal van die zaken staat nog open.
Hulpverleners en de reclassering hebben
geen vat op hem kunnen krijgen, omdat
hij niet wil meewerken. Een onvoorwaar-
delijke celstraf is daarom volgens het OM
de enige optie.
De rechtbank doet op 8 december uit-
spraak in de zaak. Van D. wil daar niet bij
zijn. Of hij ook officieel wordt vervolgd in
het grote plofkraakonderzoek is afwach-
ten. Die zaak zal op zijn vroegst komend
voorjaar inhoudelijk door de rechtbank
worden behandeld.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht / Riks
Ozinga

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Nieuwe mensen ontmoeten
tijdens het kerstdiner

De kerstdagen staan weer voor de
deur! Voor veel mensen staat deze tijd
van het jaar voor gezellig samen zijn.
En dat hoeft helemaal niet per se tradi-
tioneel met familie, maar kan ook met
anderen. Bijvoorbeeld collega’s, vrien-
den, buurtbewoners of misschien wel
iemand die je nog nooit eerder hebt
ontmoet!

Eet Mee maakt al ruim twaalf jaar door-
lopend mooie ontmoetingen mogelijk tus-
sen mensen via gezellige etentjes thuis
en tegenwoordig ook video-etentjes.
Deze etentjes leiden vaak tot mooie ge-
sprekken, plezier, gezelligheid en zelfs
nieuwe vriendschappen. Tijdens de
feestdagen hebben mensen daar vaak

extra behoefte aan. Elk jaar schuiven er
dan ook weer heel wat mensen aan bij
een Eet Mee kerstetentje.

Organiseer een etentje
of meld je aan als gast
Wil jij gasten aan je (virtuele) eettafel ont-

vangen tijdens de feestdagen of graag
als gast aanschuiven voor een etentje bij
iemand thuis of een video-etentje? Meld
je dan aan via de website van Eet Mee
en maak een account aan in onze spe-
ciale matchapplicatie. Gasten voor een
etentje thuis kunnen zich ook telefonisch
aanmelden via 0302213498. Bij de eten-
tjes thuis worden de de dan geldende
coronamaatregelen door het eetadres en
de gasten opgevolgd.

Heb jij nog een plaatsje over aan het
kerstdiner, of heb je nog geen kerstplan-
nen en zou je graag aanschuiven? Aan-
melden voor een kerstmatch kan tot en
met 15 december. Meer informatie en
aanmelden via de website of bel met de
organisatie: 0302213498.
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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: 'Zo halverwege mei van dit jaar dribbelde een klein,
potsierlijk vliegje over het blad van mijn maggiplant.
Aan de vorm te zien een boorvliegje, en dat was het ook:
de 'Grote schermbloemboorvlieg'. Groot? Welnee.
Schermbloemen? Jawel, tenzij. De maggieplant heeft ze, als je
niet steeds blaadjes plukt om er iets mee te kruiden.
En dus kon het boorvliegje blijven zoeken naar een grote
schermbloem van de maggiplant, ook al rook de plant
overduidelijk naar maggi.
Voordat het vliegje verdween verliepen twee weken. Toen kwam
er een spin... Of zoiets. Want zo kan het gaan in mijn achtertuin.
En de maggiplant is op voor dit jaar.

Leger des Heils collecteert
voor kwetsbaren
in Nieuwegein

In de week van 29 november tot en
met 4 december gaan de collectanten
van het Leger des Heils de straat weer
op voor de landelijke collecte. In het
hele land wordt geld opgehaald voor
hulp aan kwetsbare mensen. De op-
brengst van de collecte is bestemd
voor het buurtwerk van de organisa-
tie. Verspreid over Nederland heeft
het Leger ruim honderd buurthuis-
kamers, bedoeld voor de directe om-
geving en toegankelijk voor iedereen.

Het doel van de buurthuiskamers is om
mensen uit een sociaal isolement te ha-
len of dit isolement te voorkomen. In de

buurthuiskamers kunnen buurtbewoners
elkaar leren kennen, waardoor gewerkt
wordt aan hun sociale netwerk en boven-
dien de buurt wordt versterkt. Het over-
grote deel van de buurthuiskamers is niet

gesubsidieerd, waardoor het bestaan vol-
ledig afhankelijk is van giften en dona-
ties.

Vangnet
In de buurthuiskamers kunnen mensen
terecht voor een kopje koffie, een spel-
letje, een maaltijd, een (pastoraal) ge-
sprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld
tweedehands kleding. Op steeds meer lo-
caties wordt ook schuldhulp en huis-
werkbegeleiding geboden, aangevuld met
lokale activiteiten. Zeker voor mensen
met minder bestedingsruimte is zo’n lo-
catie vaak echt een vangnet.

https://www.eetmee.nl/
0302213498
0302213498
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/artikel/bijzondere-ontmoetingen-tijdens-derde-editie-gluren-bij-de-buren-nieuwegein
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It's a Wrap: opnames
Nieuwegeinse buurtsoap
afgerond

It’s a wrap! Na 6 draaidagen op ruim 30
locaties met meer dan 100 acteurs en
figuranten zitten de opnames voor ‘Geina, de
buurtsoap’ erop. De komende tijd zal de soap
gemonteerd worden en op zaterdag 18
december gaat hij feestelijk in première in DE
KOM. Hierna zal ‘Geina, de buurtsoap’ in 5
afleveringen online verschijnen. Ga naar de
website voor een beeldverslag van de
draaidagen en updates.

Dolf Jansen komt met zijn eigen
oudejaars 'vaccin' naar DE KOM

Op vrijdag 3 december staat de 32e
Oudejaars van Dolf Jansen in DE KOM. En ja
dat is best veel en nee voorlopig krijgt
niemand hem stil. Daarbij komt: voor hem is
er geen enkele functie elders te bedenken.
Wat mag u verwachten van het vaccin? Dat
het in ons theater volop verkrijgbaar is. Wel
politieke duiding en een geheugentest om uit
te vinden wat Rutte allemaal wél deed, zei,
beloofde en bedoelde, geen nieuw
leiderschap (vooralsnog). Wel menselijke
maat, geen consultants. Wel improvisatie en
poëzie, geen door redacties goedgekeurde
tekstjes. Mogelijke bijwerkingen: schaterlach,
denkfrons, inzicht, verbazing en zin om het
leven en elkaar te omhelzen. ‘Het Jansen
Vaccin’: hoe hebben we het al die jaren
zónder gedaan?!
Vrijdag 3 december, 20.15, rang 1 € 23,00,
rang 2 € 21,00, loge € 27,00, Rabobankzaal

Jan-Willem Rozenboom geeft
theatercollege over Bach

Onder de titel ‘Elke dag een beetje Bach’ zet
Jan-Willem Rozenboom elke dag een filmpje
online over de muziek, het leven en de
uitvoering van composities van J.S. Bach.
Ondertussen heeft hij al ruim tweehonderd
van deze korte video’s gemaakt, minicolleges
die door een groeiend publiek worden
bekeken. Tijdens de lockdown maakte hij ook
drie online Bach-colleges, volwaardige
voorstellingen die ‘on demand’ te zien zijn.
Maar live is natuurlijk veel leuker. ‘Elke dag
een beetje Bach’: op 3 december een
theatercollege in DE KOM, met veel
pianomuziek van en verhalen over Bach, en
alle ruimte tot het stellen van vragen.
Vrijdag 3 december, 20.30, € 22,00, kleine
zaal

Kerstspecial
van The African Mamas
in DE KOM

Na het overweldigende succes in 2018,
komen The African Mamas op zaterdag
4 december terug in DE KOM met een
fonkelnieuwe kerstspecial. Een muzikaal
programma met prachtige Afrikaanse
traditionals, ontroerende a capella liederen,
swingende gospel maar natuurlijk ook de
bekende internationale kerstnummers.
Zaterdag 4 december, 20.15, rang 1 € 34,50,
rang 2 € 32,50, loge € 38,50, Rabobankzaal

Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor
voorstellingen te reserveren

naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl

De Digitale Nieuwegeiner
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Sportief Dagboek (13)

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

Hans van Echtelt: ‘Ook de meest fervente
supporters van Geinoord zullen zich geen
derby kunnen herinneren onder deze
bizarre omstandigheden en met deze
extreme uitslag. Geen publiek op
Parkhout waar na afloop ook nog eens
de vernietigende cijfers 7-0 op het
scorebord stond. Al na anderhalve
minuut kon scheidsrechter Martijn Koot
naar het midden wijzen toen een
hoekschop Luc Jansen Venneboer
rechtstreeks in het JSV-doel belandde.
Een somber voorteken voor de veredelde
juniorenploeg die JSV deze middag
gedwongen binnen de lijnen moest
brengen. Uiteindelijk stond er maar een
ploeg die voetbalde zodat van een echte
derby nooit sprake was. Met 7-0 kwamen
de bezoekers er mogelijk nog genadig af,
maar bij vaste supporter Olaf de Vries
stond na afloop het huilen nader dan het
lachen.’

‘Ziet het perspectief er voor JSV uiterst
somber uit, ook de voormalige spelers
van deze club Rick van Stijn en Michiel
van der Valk zullen na afloop vol
medelijden en troostend de handen van
hun voormalige teamgenoten geschud
hebben. Het scoreverloop gaf daar alle
aanleiding toe. De doelpunten vielen
namelijk als volgt: 1-0 Luc Jansen
Venneboer, 2-0 en 3-0 Eser Ozkilit (later
uitgeroepen als man of the match) 4-0
Michiel van der Valk, 5-0 Timo Meerding,
6-0 Daniel Kops en 7-0 Mark de Koning.
Komende zaterdag speelt Geinoord
opnieuw zonder publiek de uitwedstrijd
tegen CDW in Wijk bij Duurstede, JSV is
dan gastheer van Delta Sports uit
Houten.’
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Al na anderhalve minuut kon Geinoord juichen in de derby tegen JSV. Een
hoekschop van Luc Venneboer Jansen vliegt rechtstreeks in het doel van de
bezoekers: 1-0

JSV-supporter Olaf de Vries kan het
niet langer aanzien wanneer JSV op
een 7-0-achterstand is gekomen en
keert zich in tranen af van het veld

Eindelijk wordt
de noordelijke toegang tot Nieuwegein
volwassen

De afgelopen dagen is de aannemer in opdracht van
de gemeente Nieuwegein druk doende de Platanen
die aan het Brugpad stonden een mooie plek te geven
aan de Taludweg en de A.C. Verhoefweg. En wat ziet
de noordelijke toegang tot onze stad er dan ineens
volwassen uit!
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Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’

‘Voor het geval dat u ook het
overzicht kwijt bent, even een korte
update van de situatie.'

'Er is een tsunami aan besmettingen,
de ziekenhuizen en ic’s stromen vol,
in de thuiszorg voltrekt zich een stille
ramp, de teststraten zitten aan hun
taks, OMT-leden zijn het onderling
oneens over maatregelen, de
persmomenten van Rutte en de
Jonge buitelen over elkaar heen, en
de bottomline is dat wij niet genoeg
ons best doen.'

'Het kan snel gaan.'

'Op 18 november vond het kabinet bij
een score van ca 20.000
besmettingen een vuurwerkverbod
niet nodig, op 19 november kwam er
toch een verbod en braken er rellen
uit in Rotterdam. Lik op stuk beleid
leidde tot de eerste veroordeling: 5
maanden ‘brommen’.'

'Op 22 november waarschuwde Rutte
ons nog één keer.'

'Daarna volgden ad hoc maatregelen.
Zo werd op 24 november bekend dat
je bij klachten ook een zelftest mag
doen, dit vanwege de grote drukte in
de teststraten. Dat daarmee het zicht
op het aantal besmettingen verdwijnt
is kennelijk een verwaarloosbaar
detail. NB: eigenlijk geldt deze
maatregel alleen voor niet-kwetsbaren
(communicatiefoutje).'

'Op 24 november werd de 1,5 meter
maatregel weer van stal gehaald.'

'Even een stukje
overheidscommunicatie:
Voor mensen behorend tot één
huishouden geldt het niet. In theater
en bioscoop ook niet, daar hebben we
het coronatoegangsbewijs, in hoger
en middelbaar onderwijs geldt het ook
niet, net als bij sporten, en andere
hobby’s waarbij afstand houden niet
gaat. Bij contactberoepen geldt in de
meeste (?) gevallen een
mondkapjesplicht. In een restaurant
geldt het niet, maar wel als je buiten
gaat wandelen met een vriendin.'

'Bent u er nog?'

'De ‘harde klap’ op het virus
aangekondigd op de persconferentie
van 12 november bleek een faliekante
mislukking. Too little, too late (waar
blijft trouwens het booster-offensief?).'

'Daarom op 26 november een dubbel
vervroegde nieuwe persconferentie.
Slechts met een spectaculaire
houdini-act kan het kabinet zich
ontworstelen aan duivelse dilemma’s.
Want ga er maar aan staan: de
gevaccineerden mogen niet de dupe
worden, de niet-gevaccineerden
mogen ongevaccineerd blijven, de
scholen moeten eigenlijk dicht, maar

is slecht voor onze kinderen, niet-
essentiële winkels moeten eigenlijk
dicht, maar Sint en Kerst, de horeca
zou moeten sluiten, maar die hebben
al zo geleden, sport moet eigenlijk
mogelijk blijven, maar voor buiten
sporten is het te koud, 2G kan nog
niet, want moet nog door het
parlement, plus dat het niet helpt bij
de huidige besmettingscijfers en we
willen niet nog meer rellen,
enzovoort.'

'Maar klip en klaar is dat het virus
immuun is voor het huidige PNEP
beleid (Pappen Nathouden En
Polderen).'

'Rutte gaat vermoedelijk eerst Sorry
zeggen, Dat moet van de psycholoog
van de gedragsunit van het RIVM. Dat
is communicatief verstandig voor het
herwinnen van het vertrouwen omdat
het kabinet ook wel weet dat het
mede debet is aan de chaos.'

'En dan zwaait er wat voor ons
allemaal, dan gaan we er allemaal
samen met elkaar de schouders
zetten.'

Want dat verbindt.

De Digitale Nieuwegeiner
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Aflevering 54
Alle afleveringen vind je hier.

Activiteiten nu nog aanvoeren en positioneren van een
indrukwekkende hoeveelheid materieel

pen.nl fotograaf Paul Oor bij de Voorhaven van de
Beatrixsluis

https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona
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De Digitale Nieuwegeiner
Afscheid van de 'Viaanse Brug' met foto's van onze lezers
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De Digitale Nieuwegeiner
Afscheid van de 'Viaanse Brug' met foto's van onze lezers
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pen.nl fotograaf Paul Oor ging maandag eens kijken bij de Voorhaven waar DE BRUG in enkele weken tijd wordt
teruggebracht tot beter transportabele proporties. Zie ook de volgende pagina.

Echt heel veel belangstelling - kijkers aan beide oevers
en de beste stuurlui staan echt aan wal :-)

Paul Oor

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/onze-fotografen
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De Digitale Nieuwegeiner
Afscheid van de 'Viaanse Brug' met foto's van onze lezers

F
O

T
O

:P
A

U
L

O
O

R

F
O

T
O

:P
A

U
L

O
O

R

F
O

T
O

:P
A

U
L

O
O

R
F

O
T

O
:P

A
U

L
O

O
R

Activiteiten nu nog aanvoeren en positioneren van een
indrukwekkende hoeveelheid materieel

snap nu beter waarom dat niet op de 'oude plek' kon
Paul Oor
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https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
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De Digitale Nieuwegeiner
Afscheid van de 'Viaanse Brug' met foto's van onze lezers
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https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
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De Digitale Nieuwegeiner
Tarieven
waterschapsbelasting 2022
vastgesteld

Op woensdag 24 november jl. zijn de
begroting en de tarieven voor de wa-
terschapsbelasting voor het komend
jaar vastgesteld. Ondanks toenemen-
de kosten voor waterveiligheid, vol-
doende en schoon water, slaagt het
waterschap erin om de stijging van de
tarieven voor de waterschapsbelastin-
gen beperkt te houden. Een gezin met
kinderen en een eigen woning, betaalt
in 2022 gemiddeld 1 euro meer aan
waterschapsbelastingen dan vorig
jaar.

In 2022 is het 900 jaar geleden dat de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede is
afgedamd. Het ‘officiële’ begin van het
waterbeheer in ons gebied. Bernard de
Jong: ‘Om 900 jaar vooruit te kijken voert
te ver, maar wij zijn als waterschap wel
aan zet om ervoor te zorgen dat ook toe-
komstige generaties hier veilig kunnen
wonen, werken en recreëren. In het re-
cente Klimaatsignaal van het KNMI staat
dat de klimaatverandering in ons land
sneller gaat dan verwacht én grote ef-
fecten kan hebben. Blijven investeren in
een toekomstbestendig gebied is belan-
grijker dan ooit’. Bernard is portefeuille-
houder financiën en ziet dat het water-
schap voor grote uitdagingen staat.

Samen werken aan een watersysteem
dat klaar is voor de toekomst
De zomers van 2018 en 2019 waren ex-
treem droog. En in de afgelopen zomer
kregen de inwoners van Limburg, Noord-
Holland en Friesland te maken met ern-
stige wateroverlast. De gevolgen van he-
vige regen en droge periodes vraagt om
steeds meer maatregelen om Nederland
klimaatbestendig te houden. Het water-
schap investeert in het versterken van dij-
ken, het creëren van meer ruimte voor
water en in schoon en gezond water.

Ook stimuleert het waterschap de
gemeenten en inwoners om waterbewust
te leven. Voor gemeenten is er ruim 1
miljoen euro beschikbaar voor maatrege-
len die bijdragen aan het verbeteren van
de waterkwaliteit en de gevolgen van
heftige regen in het stedelijk gebied. In-
woners kunnen met de subsidies voor
blauwe initiatieven hun tuin watervrien-
delijk maken of activiteiten opzetten die
het waterbewustzijn in hun omgeving ver-
groten.
In 2022 is het budget dat hiervoor be-
schikbaar is verdubbeld naar € 200.000.
‘Het belang van groen en water in be-
bouwd gebied is groot. Meer groen en

blauw zorgt voor een prettige woon- en
werkomgeving. Om echt stappen te zet-
ten is het belangrijk dat we allemaal een
steentje bijdragen.’

Veilige dijken, droge voeten
en schoon water
Het waterschap besteedt in 2022 ruim 63
miljoen euro aan het zuiveren van het af-
valwater van huishoudens en bedrijven.
Iedere dag stroomt er via de riolering
maar liefst 220 miljoen liter afvalwater
naar de rioolwaterzuiveringen. Dit afval-
water wordt in deze zuiveringen schoon-
gemaakt. Ook monitoren en verbeteren
we de waterkwaliteit in sloten, weteringen
en kanalen.

Komend jaar geeft het waterschap onge-
veer 45 miljoen euro uit aan het onder-
houden én versterken van de dijken, zo-
dat ze voldoende bescherming bieden
tegen overstromingen. Met een uitge-
kiend stelsel van gemalen en stuwen
zorgt het waterschap ervoor dat de leef-
omgeving niet te nat en niet te droog
wordt. Hieraan wordt komend jaar ruim
49 miljoen euro besteed.

Wat betekent dit voor jouw aanslag
waterschapsbelastingen?
De belastingen gaan het komend jaar

voor gezinnen gemiddeld met 0,2%
omhoog. Hoe dit uitwerkt voor jouw
aanslag, hangt af van verschillende fac-
toren. Bijvoorbeeld of je een woning huurt
of in eigendom hebt, of dat je eigenaar
bent van een agrarisch bedrijf.

En ook of je huishouden uit één persoon
of uit meerdere personen bestaat. Water-
schapsbelastingen bestaan namelijk uit
verschillende onderdelen. Eigenaren van
woningen betalen een tarief gebouwd. Dit
tarief daalt, maar omdat de WOZ-waarde
van gebouwen gemiddeld stijgt, stijgen
de lasten voor eigenaren van gebouwen.
Ook het tarief voor de zuiveringsheffing
daalt. Dit levert voor meerpersoonshuis-
houdens een groter voordeel op dan voor
éénpersoonshuishoudens. Mede daar-
door daalt de gemiddelde factuur voor
een meerpersoonshuishouden zonder
eigen woning. Eigenaren van agrarische
percelen en wegen betalen ook voor
ongebouwde onroerende zaken. De wa-
terschapsbelastingen voor een agrarisch
bedrijf stijgen gemiddeld met 2,5%.

In de tabel staan rekenvoorbeelden met
de financiële consequenties van de tarie-
ven voor de belastingaanslagen in 2022.
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*de waarden van de eigen woning en het bedrijf zijn in het rekenvoorbeeld tussen
2021 en 2022 met 8,0% verhoogd

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/
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De sluisjes aan het Sluisje

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-sluisjes-aan-het-sluisje

