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Ouderwetse hachee
Nu het buiten dan eindelijk wat kouder
wordt, gaat een stevige, warme maal-tijd
er ’s avonds best in. Deze traditionele
hachee is een typisch Nederlands (winter)gerecht op basis van rundvlees, uien,
kruiden en azijn. Serveer het met aardappelen en appelmoes of rode kool.

Corona slaat toe
bij Anna van Rijn College in Nieuwegein,
alle leerlingen moeten thuis blijven
Een week na de heropening van de scholen moet het Anna van Rijn
College in Nieuwegein alweer dicht. Het aantal coronabesmettingen
binnen de school loopt erg snel op en daarom is het niet verantwoord om fysiek onderwijs te geven.
Dat staat in een brief van de school die aan ouders en leerlingen is gestuurd. Vanaf morgen krijgen de leerlingen online les. De maatregel
duurt tot volgende week. Leerlingen zijn dan weer welkom op school als
zij een negatieve zelftest kunnen laten zien.
'We vinden dit erg vervelend, maar het welbevinden van onze leerlingen en
medewerkers heeft onze eerste prioriteit. Corona duurt lang en het blijft een
kwestie van samen doorzetten', aldus directeur Marco Nomes in de brief.

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 Mennersweide in de
wijk Batau Noord.

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

Toetsweek
Het naar huis sturen van alle leerlingen komt op een ongelukkig moment
voor het Anna van Rijn College met een toetsweek voor de deur. Die
toetsweek is daarom uitgesteld. Nomes: 'De toetsweek start aanstaande
maandag, 24 januari, en loopt door tot en met vrijdag 28 januari. De toetsen
die deze week van woensdag tot en met vrijdag staan, worden doorgeschoven
naar volgende week woensdag tot en met vrijdag.'

Anna van Rijn College Nieuwegein
maandag weer open na coronasluiting
Het Anna van Rijn College in Nieuwegein gaat maandag weer open.
De school was dicht vanwege het hoge aantal coronabesmettingen,
maar in een brief aan de ouders schrijft de directie dat fysiek
onderwijs vanaf volgende week weer mogelijk is.
Die beslissing is in overleg met GGD Utrecht genomen, staat in de brief.
Er gelden nog wel maatregelen. Zo zijn mondkapjes in de school
verplicht en wordt leerlingen geadviseerd twee keer per week een zelftest
te doen. Leerlingen die besmet zijn geweest, mogen pas naar school
komen na zeven dagen in quarantaine en daarna 24 uur zonder klachten.
De sluiting van de school kwam erg ongelegen, omdat volgende week een
toetsweek op het programma stond. Die is inmiddels uitgesteld.

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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21 jan: winterwandeling Wijkersloot
23 jan: start Voetbalschool
25 jan: verkiezingsdebat
27 jan: voorlezen De tweede verdieping
27 jan: raadsvergadering, 19.30 via
livestream te volgen, onderwerpen:
• Actieprogramma Dierenwelzijn
De gemeenteraad neemt een besluit
over het actieprogramma Dierenwelzijn
Nieuwegein 2022.
• Recreatieschap De Stichtse Groen-•
landen
Een nieuwe samenwerkingsvorm die
de plaats zou innemen van Recreatie
Midden Nederland. De gemeenteraad
neemt een besluit over de voortgang
van deze voorgestelde nieuwe samenwerking.
• Versterking raadsondersteuning
De gemeenteraad neemt een besluit
over het al dan niet verhogen van de
financiële mogelijkheden voor politieke
partijen om zich te laten ondersteunen
en adviseren. Ook besluiten zij over het
mogelijk uitbreiden van de griffie.
Kijk hier voor meer informatie over
deze én andere onderwerpen waarover
de gemeenteraad een besluit neemt.
3 feb: voorlezen De tweede verdieping
8 feb: verkiezingsdebat
23 feb: verkiezingsdebat
14 mrt: verkiezingsdebat slot
14, 15, 16 mrt: gemeenteraadsverkiezing
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
3 jul: Gluren bij de Buren

Blijf ook op de hoogte van het laatste
nieuws van de gemeenteraad via de
Facebook-pagina(@NieuwegeinseRaad),
Twitter (@raadngein) en de website. Voor
meer informatie kun je contact opnemen
met de griffie via telefoonnumer 14030 of
via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Oproep burgemeester
Frans Backhuijs
‘Bestaande
Corona-maatregelen
verantwoord
versoepelen’
Frans Backhuijs, burgemeester
Nieuwegein laat in een statement met andere burgemeesters
in de regio weten: ‘Begin deze
week heb ik samen met de burgemeesters uit de provincie
Utrecht in een gezamenlijke
verklaring een noodkreet gestuurd aan het kabinet. We hebben het Kabinet gevraagd te zorgen voor voldoende financiële
steun voor betrokken ondernemers of op een verantwoorde
manier de bestaande Coronamaatregelen te versoepelen.’

3

Naleven Coronaregels
‘Het naleven van de regels die
gelden is en blijft een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Alleen zo voorkomen we dat er
steeds meer mensen ziek worden
of in quarantaine moeten. Ook dit
heeft een ontwrichtend effect op de
samenleving.’
Handhaven van de Coronaregels
Met betrekking tot handhaving op
de coronaregels hanteert de
gemeente Nieuwegein al twee jaar
een eenduidig beleid. Backhuijs:
‘Eerst spreken we mensen aan,
dan waarschuwen we en als dit
nog niet tot het gewenste resultaat
leidt gaan we pas over tot beboeten. We hopen uiteraard dat dit
laatste niet nodig zal zijn’ zo laat
Backhuijs weten.
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verkeersveiligheid kunnen hebben. Ik bespeur weinig gevoel voor urgentie bij gemeente en provincie. Blijkbaar moeten er
eerst nog meer aanrijdingen plaatsvinden
en blijft het risico op meer slachtoffers
voorlopig onverminderd bestaan’, aldus
Horst.

CDA-raadslid Horst
teleurgesteld
over uitblijven
veiliger tramoverwegen
Op donderdagavond 13 januari heeft
CDA-raadslid Gerben Horst opnieuw
vragen gesteld over de veiligheid van
de tramoverwegen in Nieuwegein. Deze
keer naar aanleiding van de aanrijding
op de kruising Richterslaan op 4 januari en de publiciteit daarover erna. De
antwoorden maken volgens Horst duidelijk dat er voorlopig nog geen zicht is
op concrete maatregelen die de tramoverwegen veiliger maken. Hij vindt dit
teleurstellend.
Geen structurele verbeteringen
Bij de recente aanrijding op de tramoverweg Richterslaan was gelukkig alleen
sprake van materiële schade. ‘Ik vrees dat
dit helaas niet de laatste aanrijding op een
tramoverweg zal zijn dit jaar’, aldus CDAraadslid Horst. Al vanaf 2015 vraagt hij
regelmatig aandacht voor de verbetering
van de verkeersveiligheid op de Nieu-wegeinse tramoverwegen. Concreet pleit hij
voor het aanbrengen van spoorbomen op
de tramoverwegen net als in IJsselstein.
Maar ondanks herhaalde oproepen aan
de gemeente en de provincie hiertoe, zijn
er nog geen structurele verbeteringen op
de tramoverwegen aangebracht.

Teleurstellend
Uit de beantwoording van de mondelinge
vragen die donderdagavond door wethouder Eggengoor, werd het duidelijk dat de
provincie in het voorjaar met een afwegingskader komt voor de veiligheid van de
tramoverwegen. Volgens de wethouder is
dat afwegingskader nodig om te bepalen
wat gemeente en provincie gaan doen om
de veiligheid op de Nieuwegeinse tramoverwegen te verbeteren.
Eerder heeft de gemeente laten weten dat
op basis van de geconstateerde afwijkingen een programma wordt opgesteld om
optimalisaties aan de tramoverwegen te
realiseren. CDA-er Horst leidt daaruit af
dat gemeente en provincie voorlopig nog
geen concrete maatregelen treffen om de
tramoverwegen veiliger te maken. ‘Ik vind
dat teleurstellend. Dat afwegingskader
hadden ze al veel eerder kunnen opstellen. En dan hadden we nu al op verschillende tramoverwegen verbeteringen in de

Na de reeks aanrijdingen en grote schade vorig jaar rijden de trams op de Nieuwegeinse overwegen op halve snelheid.
Zo moet het risico op ontsporing van de
tram en grote schade daardoor worden
verminderd. Horst vindt dit echter dat dit
geen permanente oplossing kan zijn:
‘Langzamer rijden vertraagt de reistijd en
doet afbreuk aan een snelle OV-verbinding met Utrecht CS en IJsselstein. Dat is
niet in het belang van Nieuwegein.’
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Schade
CDA-raadslid Horst heeft de wethouder
gevraagd om uit te zoeken hoeveel
schade de aanrijdingen op tramoverwegen in Nieuwegein de afgelopen jaren
hebben gekost. ‘Uit recent onderzoek is
gebleken dat de aanrijdingen met forse
schade op tramoverwegen in 2021 in
Utrecht en Nieuwegein circa 5 miljoen
euro schade hebben veroorzaakt. Die
publieke middelen had het CDA liever
besteed aan de verbetering van de veiligheid van de tramoverwegen, zoals
spoorbomen’, aldus Horst. Wethouder
Eggengoor zei toe dit uit te laten zoeken,
hoewel ze niet kon garanderen dat die informatie uit de afgelopen jaren bekend is.
Blijf zelf opletten
Ten slotte doet Horst nog een oproep aan
de Nieuwegeinse inwoners: ‘Los van wat
de gemeente en provincie wel of niet doen
aan de veiligheid van de tramoverwegen,
blijft het nodig om zelf goed op te letten in
het verkeer. Dus niet achter het stuur prutsen met je telefoon of iets anders. Helaas
hebben we de afgelopen jaren gezien dat
een ongeval vaak door onoplettendheid
gebeurt!’
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Nieuwegein
in provinciale top 5 met
meeste kans op autoschade
Automobilisten hebben het grootste
risico op schade in de provincie
Utrecht, zo blijkt uit de Auto Risicometer van Independer. De kans dat je
auto mikpunt wordt van onder andere
inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is
hier zo’n 30% groter dan elders in
Nederland. Ook worden in de provincie Utrecht meer dronken bestuurders
betrapt.
De Auto Risicometer van Independer
‘meet’ de kans op autoschade. Dit risico
wordt bepaald op basis van het aantal
geregistreerde auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de
bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en het aantal betrapte dronken bestuurders in 2020. Deze aantallen worden
afgewogen tegen het aantal geregistreerde personenauto’s per gemeente en
provincie.

Zorgen waterschap
om illegale crossers
op Lekdijk

Utrecht blijkt de meest onveilige provincie, wat kans op autoschade betreft. Ook
in Noord-Brabant (+17,6%) en NoordHolland (+15,1%) hebben inwoners veel
kans op autoschade. Utrecht, Bunnik en
Stichtse Vecht meest onveilige gemeenten.

Handhavers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
zijn onaangenaam verrast door
diepe sporen in de grasmat op
de Lekdijk tussen de Beatrixsluis in Nieuwegein en de Honswijkerplas nabij Tull en ’t Waal.

Ook de stad Utrecht blijkt relatief onveilig voor automobilisten. In geen enkele
gemeente in Nederland is de kans op autoschade namelijk zo groot als in de
Domstad (+80,9%). De top 5 gemeenten
met de meeste kans op schade aan auto’s
wordt verder aangevuld door:
1. Utrecht (+80,9%)
2. Bunnik (+56,5%)
3. Stichtse Vecht (+56,5%)
4. Nieuwegein (+56%)
5. Baarn (+44,4%)

Overlast en schade door illegale
motorcrossers, terreinwagens en
quads komen steeds vaker voor.
De schade die ze aanrichten aan
de grasmat van de dijk baart het
waterschap zorgen. De grasmat
vormt een belangrijke beschermlaag van de 55 kilometer lange dijk
die grote delen van de Randstad
beschermt tegen overstromingen.
Het waterschap werkt samen met
andere overheidsdiensten om hier
tegen op te treden.

De gemeente Lopik komt juist als de
veiligste Utrechtse gemeente uit de bus,
aldus de Auto Risicometer. De kans op
autoschade is hier juist 43,7% lager dan
elders in Nederland. Ook in Wijk bij Duurstede (-36,7%) en Eemnes (-18,9%)
lopen automobilisten veel minder risico
op onder andere auto-inbraken, -diefstallen en -vandalisme.
Bron: Independer

Grasmat beschermt de dijk
De dijk van de Neder-Rijn en de
Lek, tussen Amerongen en
Schoonhoven, is van groot belang
om veilig te kunnen leven en wonen. De diepe sporen in de grasmat trekken een langgerekt blubberpad op de Lekdijk in het gebied
tussen Houten en Schalkwijk. Een
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stevige, erosiebestendige grasmat
is essentieel voor de dijkveiligheid,
en juist die dijkveiligheid wordt de
komende jaren alleen maar belangrijker. In het najaar en de winter is de kans op hoogwater in de
rivieren het grootst en groeit het
gras minimaal. 'In deze periode
stellen we alles in het werk om te
voorkomen dat de grasmat op de
dijk beschadigd raakt.' vertelt Winfried van Leeuwen, beheerder bij
het waterschap. 'Het KNMI waarschuwde eerder al voor de gevolgen van de klimaatverandering en
in Limburg hebben we afgelopen
zomer ook gezien hoe belangrijk
de dijken zijn.'
Versterkt toezicht
Om verdere schade te voorkomen
heeft het waterschap de samenwerking met andere overheidsdiensten versterkt. 'We hielden het stuk
dijk al in de gaten en gaan de komende periode nog intensiever
toezicht houden langs de gehele
Lekdijk. Meer handhavers in het
veld, vaker surveilleren, ook buiten
kantoortijden'.
Bij crossers die in overtreding zijn
wordt door het waterschap bestuursrechtelijk en eventueel strafrechtelijk opgetreden.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Januari 2006
Een zonnige januari-ochtend.
Op de hoek van de Herenstraat en Het Sluisje
wacht het café de tijd af dat de terrasmeubelen weer
naar buiten kunnen.
In het pand zijn nu appartementen gerealiseerd.

Oude school
als erfgoed van de toekomst
Nieuwegein bestaat een halve eeuw en
dat betekent dat veel scholen uit de beginperiode van de gemeente aan vernieuwing toe zijn. De gemeente onderzoekt of de gebouwen te behouden zijn
en aan te passen aan de eisen van de
huidige tijd.

Verspilling
Judith Willemsen, programmamanager
Maatschappelijk Vastgoed, vertelt over de
aanpak van de gemeente. ‘Een aantal jaren
geleden hebben we een haalbaarheidsstudie
laten uitvoeren voor onze schoolgebouwen.
De vraag was of we konden renoveren of
beter konden kiezen voor vervangende
nieuwbouw. Toen leek nieuwbouw de beste
optie. Inmiddels is de markt veranderd en is
het vervangen van de gebouwen door nieuwbouw door de stijgen de bouwkosten erg
kostbaar geworden, nog afgezien van de verspilling die het natuurlijk is om al die gebouwen te slopen.’
Ook omwonenden zaten niet te wachten
op sloop van de schoolgebouwen. Ze wa-

De Schakel en Beatrixschool in de wijk Wijkersloot
ren juist tevreden over de school in hun
leefomgeving. Gebruikers zagen ook niet
altijd de meerwaarde van nieuwbouw,
vertelt Willemsen: ‘Ze waren gehecht aan
de ruimtelijke opzet van de scholen, de lichte
ruimtes en de patio’s en vroegen zich af wat
ze terugkregen met de huidige huisvestingsnormen.’ De gebouwen kampten vooral
met problemen in het binnenklimaat en
de verrommeling van het gebouw, tekortkomingen die meestal wel op te lossen
moeten zijn zonder de gebouwen te slopen. Daarmee kwam de keuze voor renovatie of zogenoemde vernieuwbouw
steeds meer in beeld.
Forse opgave
Nieuwegein heeft een flink aantal scholen
en sportaccommodaties die binnen nu en
twintig jaar voor vernieuwing in aanmerking komen. Daarbij gaat het om vijf
schoolcomplexen en drie losstaande scholen in het primair onderwijs, drie scholen
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De gemeente Nieuwegein heeft als ambitie dat elk kind les moet krijgen in een
modern, kwalitatief goed onderwijsgebouw. Een gebouw waar ruimte is voor innovatie, waar meerdere functies worden
samengebracht onder één dak, met een
groen schoolplein met bomen en planten.
De gebouwen moeten groei en krimp kunnen opvangen, energieneutraal zijn en
klimaatadaptief. De huidige, verouderde
gebouwen worden nu opnieuw bekeken,
in samenhang met de omgeving, met respect voor de beleving van gebruikers en
omwonenden en voor de historie van het
gebouw.

in het voortgezet onderwijs en vijf gymzalen. Het merendeel van deze gebouwen
is in de jaren zeventig gebouwd en inmiddels veertig tot vijftig jaar in gebruik. Als
al deze gebouwen worden vervangen door
nieuwbouw, betekent dat een enorme investering voor Nieuwegein. Met dit onderzoek hoopt de gemeente haar hoge
ambities haalbaar én betaalbaar te maken.
Behoud van de scholen is ook belangrijk
voor de buurt. Immers, deze jarenzeventigscholen in Nieuwegein en in andere
groeikernen, zijn gelijktijdig met de omringende bebouwing gerealiseerd. De
scholen en de woningen zijn samen één
stedenbouwkundig ontwerp en lopen
naadloos in elkaar over. De scholen hebben een markante plek in het hart van de
woonwijken. Ze zijn daardoor een vertrouwde plek voor de bewoners, waarvan
generatie op generatie op ‘hun’ buurtschool zat.
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Dit zijn
de mooiste siergrassen
Siergras is hip, je ziet het steeds vaker
in tuinen. Het geeft een moderne
look, het staat strak. Daarnaast is het
enorm onderhoudsvriendelijk. Niet
het groene gras dat je elke keer moet
maaien… maar siergrassen! Zet het in
potten bij de voordeur of gebruik het
als afscherming van de rest van de
tuin, bij bijvoorbeeld een veranda of
terras.

De kleurrijke vuurpijl
De vuurpijl heet niet voor niets zo! Dit
gras is erg kleurrijk, door de vele bloemetjes die aan de kop van de ‘vuur-pijl’ zitten. Ze kleuren oranje en geel. Een voordeel van dit gras is dat de bijtjes er gek op
zijn! En dat is dus goed voor de natuur.
Lampenpoetsergras
Alleen al om de naam zou je dit gras in de
tuin willen hebben. En de bloeiaren hebben ook echt de vorm van een lampenpoetser! Het gras kan groot worden, je
ziet deze wel vaker in Nederlandse tuinen
staan. Het woekert niet, maar kan wel
aardig in omvang toenemen. In de zomer
verschijnen de bloeiaren, deze zijn beige/
bruin van kleur.
Pampasgras
Pampasgras is tegenwoordig vooral hip
als ie gedroogd is. Deze grassoort geeft
gigantische pluimen die je kunt drogen!
Gooi de pluimen dus niet weg, maar laat
ze drogen en zet ze in huis. Als je ze zelf
niet mooi vindt voor binnen, dan kun je
er vast een buur blij mee maken!
Siergras heeft een aantal leuke kenmerken en er zijn wat apartere soorten. Vaak
hoef je deze grassen maar één keer per
jaar terug te snoeien en soms is dat niet
eens nodig!
Hoe ideaal, je hebt weinig onderhoud en
je tuin ziet er verzorgd uit. Wil je nog een
pot vullen met iets moois? Een siergras is
een ideale oplossing hiervoor.
Siergrassen kopen? Bekijk het mooie en
grote aanbod! En een mix van allerlei
siergrassen kan heel mooi zijn.
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Sommige siergrassen bloeien lekker in de
zomer en krijgen bloemen, terwijl anderen hun sobere look behouden als het
zonnetje schijnt. Ook dat heeft z’n charme, je behoudt daarmee de minimalistische look. Het is juist een mooie tegenhanger als je al veel bloemen in de tuin
hebt staan. Hieronder vind je een aantal
mooie siergrassen die je in de tuin kunt
zetten.

Oude school
als erfgoed van de
toekomst

(vervolg van vorige pagina)
Genuanceerd financieel beeld
De kwaliteit van vernieuwbouw
moet gelijk zijn aan die van nieuwbouw, met een levensduur van minimaal veertig jaar. Naar elke
school wordt uitgebreid onderzoek
gedaan en een plan gemaakt voor
instandhouding, vernieuwbouw en
nieuwbouw. Ieder schoolgebouw
wordt afzonderlijk beoordeeld,
want het ene gebouw kan met minimale ingrepen nog een aantal
jaren mee, bij een andere school is
groot ingrijpen noodzakelijk. Zo
ontstaat ook financieel een genuanceerd beeld. Doel is om voor elke
school een plan voor vernieuwing
te maken en dit uit te zetten in een
planning voor de komende twintig
jaar.
Het adviesbureau bbn kreeg via
een aanbesteding op dracht om de
scholen in Nieuwegein te onderzoeken. Voor deze integrale opgave formeerde bbn een team met architecten, erfgoeddeskundigen en
bouwtechnisch adviseurs.
Lelijk, truttig, zielloos
‘Voor de scholen in Nieuwegein,
maar ook voor post ’65 erfgoed in
het algemeen, komt het onderzoek
geen mo ment te vroeg’, vertelt
wethouder Onderwijs en Maat
schappelijk Vastgoed Jan Kuiper.
‘Veel van onze toekomstige monumenten zijn inmiddels gesloopt of
onherstelbaar verminkt. De onverschilligheid bij de omgang met jong
erf goed komt door de lage waarde7

ring voor dit type erfgoed. Mensen
vinden het al snel lelijk, truttig en
zielloos. En dat terwijl de geschiedenis haar werk nog niet heeft kunnen
doen.’
De door bbn aangetrokken architect, Alfons Hams van Spring Architecten, bedacht een concept
waardoor de waarde van de schoolgebouwen behouden blijft en ze
toch vernieuwd kunnen worden.
‘Eigenlijk is dit soort scholen ontworpen als een soort miniversie van
een stad. Lokalen zijn gegroepeerd
rondom patio’s en verdeeld in leeftijdsgroepen. Die hadden eigen
speelplaatsen en entrees, maar kwamen samen in de gemeenschappelijk
ruimtes. De gebouwen uit deze periode zijn door hun opzet uit te breiden met behoud van de architectonische structuur. De gebouwtypologie leent zich er zodoende voor oog te
houden voor de cultuurhistorische
waarde en tegelijkertijd toch de stap
naar eigentijds onderwijs te maken.’
Visie voor het erfgoed
Om de ambitie rond het behoud
van het erfgoed concreet te maken,
heeft de gemeente Nieuwegein een
overkoepelende erfgoedvisie opgesteld. Kern van deze visie is dat het
gaat om het ‘verbinden met verhalen’. Erfgoed is niet alleen een
zaak van wetten, regels en ruimtelijke ordening, maar kan bijdragen
aan het verbinden van inwoners,
bezoekers en ondernemers met de
stad. De vernieuwingsopgave van
de schoolgebouwen is hier een vertaling van.
(verder lezen)
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FOTO VAN DE WEEK
Zo'n moment dat je denkt 'wow, die reflectie...'.
Fietsend door de Herenstraat valt me de
weerspiegeling in de ramen van het gebouw van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars aan de
kruising met de Noordstedeweg op. Heel even gestopt,
telefoon gepakt en snel een foto gemaakt. Te snel, niet
gelet op de 'flare', een heel gewoon plaatje van een
mooi moment. Met dank aan het zonnetje en het
afwezige verkeer.

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

Fietsverlichtingscontrole
op de Herenstraat
Één van de grootste ergernissen van
automobilisten zijn fietsers zonder
goed werkende verlichting. Verlichting
voer je niet alleen voor de ander, maar
ook voor je eigen veiligheid.
Op dinsdagochtend 18 januari heeft de
politie Nieuwegein samen met verkeersveiligheidsorganisatie Responsible Young
Drivers een fietsverlichtingscontrole gehouden op de kruising Herenstraat met
het Sluisje in Nieuwegein.
Fietsers zonder goed werkende verlichting konden kiezen tussen een bekeuring
of deze direct laten repareren bij de mobiele fietsenmaker.
Uiteindelijk heeft iedereen ervoor gekozen om de defecte verlichting ter plaatse
te laten maken en konden met werkende
verlichting hun weg vervolgen op deze
mistige ochtend.

Oude school
als erfgoed van de
toekomst

(vervolg van vorige pagina)
Wethouder Kuiper is enthousiast
over de plannen rond de toekomst
van de schoolgebouwen en de aanpak van de gemeente. ‘Het erfgoed
benaderen vanuit de potentie om te
transformeren naar de wensen van
deze tijd levert kennis op, ook in relatie tot de visie op de architectuur
en stedenbouw van de omliggende
wijk. Wij willen met ons onderzoek
aantonen dat de opgave om de
scholen te vernieuwen op een andere
manier kan dan door sloop en
nieuwbouw, en zo een inspiratiebron
zijn voor andere jonge gemeenten die
voor dezelfde opgave staan.’
Jan Kuiper is als wethouder verantwoordelijk voor de opgave van
maatschappelijk vastgoed. Judith
Willemsen is als programmamana8
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Interieur van de Beatrixschool. De speelkeuken
voor de onder- bouw is een typisch jarenzeventigdetail.

ger Maatschappelijk Vastgoed kartrekker voor de vernieuwingsopgave. Alfons Hams, architect bij
Spring, is door het bureau bbn ingehuurd om voor alle scholen een
plan te maken. Lotte Zaaijer en
Leon Sebregts zijn als erfgoeddeskundige betrokken bij het beoordelen van de gebouwen op erfgoedwaarde.
Met dank aan Judith Willemsen,
Alfons Hams, Lotte Zaaijer en Leon
Sebregts (foto’s) van Projecten Erfgoed Deal
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Bouw trambaan
en halte City Nieuwegein
begint bij de bodem
De voorbereidende werkzaamheden
voor de bouw van een nieuwe trambaan en halte in het centrum van
Nieuwegein zijn gestart. Op het parkeerterrein bij de tijdelijke tramhalte
heeft aannemer Dura Vermeer bouwketen geplaatst. Ook tegenover Cityplaza is het bouwterrein met hekken
afgezet. Dura Vermeer is daar sinds 10
januari bezig met grondwerken.
Als eerste wordt op deze plek bij de trambaan aan de kant van Weverstede tussen
31 januari en 4 februari met heipalen de
fundering gelegd voor het nieuwe westelijke perron van de tramhalte. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl de
trams nog rijden. Dit is mogelijk omdat
het nieuwe perron op gepaste afstand ligt
van de huidige trambaan. Zolang de
trams nog rijden, blijven winkels en bewoners in de directe omgeving bereikbaar en worden in dit gebied geen wegen
of kruisingen van de trambaan afgezet.
De heipalen zorgen voor de fundering
van de nieuwe tramhalte. Vervolgens
plaatst de aannemer hier bouwwanden,
aangevuld met zand. Om geluidsoverlast
beperkt te houden, wordt in deze fase
van het bouwproject alleen overdag gewerkt tussen 07.00-16.00 uur. De nachtrust van bewoners in de directe omgeving
wordt dus niet verstoord door het heiwerk. De aannemer plaatst tevoren meters om trillingen in de directe omgeving
te monitoren.
Tussen 26 februari en 15 juni rijden er tijdelijk geen trams in Nieuwegein en IJsselstein. Reizigers kunnen gebruikmaken
van vervangende bussen. Dan begint de
sloop van de oude trambaan in het centrum van Nieuwegein. Daarna wordt de
trambaan volledig nieuw opgebouwd en
rondt Dura Vermeer het werk af aan de
nieuwe tramhalte voor City Nieuwegein.
Daarbij worden eveneens de kruisingen
van de trambaan vernieuwd en krijgt een
deel van de Zuidstedeweg een nieuwe
laag asfalt. Op de Zuidstedeweg vernieuwt Dura Vermeer dan ook het wissel
van de trambaan.
De vernieuwing van de trambaan en de
bouw van de nieuwe halte wordt uitgevoerd in opdracht van het trambedrijf van
de provincie Utrecht.

‘Druk in basisteams
bij de politie het grootst
door uitstroom
en pensionering’
De politie komt in de provincie
Utrecht 258 agenten tekort. Dit
jaar zal het tekort landelijk nog
circa veertienhonderd voltijdsbanen zijn.
Zo’n 5 procent van de openstaande
vacatures wordt niet ingevuld. Dat
blijkt uit cijfers die de Nationale
Politie afgelopen week bekend
maakte. Voor het basisteam Lekpoort (BT), waaronder de gemeenten Nieuwegein, Houten en Vijfheerenlanden vallen, is het tekort
een kleine 6,5%. Het BT kent een
formatie van 188 mensen, deze
werken door het hele gebied van
het basisteam Lekpoort, dat weer
onderdeel uit maakt van het district West-Utrecht.
‘Het tekort aan politieagenten en
rechercheurs blijft hoog in 2022,
maar neemt de komende jaren af’ zo
laat een communicatiemedewerker
van het basisteam onze redactie
weten. Voor de eenheid Midden
Nederland bedraagt het tekort nu
258 full-time banen. Over drie jaar,
in 2025, moet de bezetting weer
volgens plan op sterkte zijn.
BT Lekpoort heeft op dit moment
12 vacatures. Het merendeel van
deze vacatures zit in de operationele uitvoering van het BT.
‘Stelregel is dat vacatures altijd worden ingevuld, maar dat lukt helaas
niet altijd. Op dit moment knelt het
bij de afdeling veelvoorkomende criminaliteit (recherche) en bij de politie-agenten die de daadwerkelijke
meldingen rijden (basis politiezorg)’
Wijkagenten minder beschikbaar in hun wijk
De eenheid Midden-Nederland in
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het algemeen en het basisteams
Lekpoort in het bijzonder is elke
dag aanwezig, in fysieke zin en online. Dit gebiedsgebonden politiewerk is het fundament van de politie: ‘Juist in de basisteams is de druk
door uitstroom en pensionering het
grootst. We vragen ontzettend veel
van onze mensen en ik heb bewondering voor hun veerkracht en toewijding. Om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de wijken, zijn in de
eenheid Midden-Nederland mitigerende maatregelen genomen. Deze
kunnen maar beperkt verlichting
brengen. De krapte zorgt er wel voor
dat wijkagenten ook een bijdrage
moeten leveren aan de incidentenafhandeling en daardoor minder
beschikbaar zijn in hun wijk.’
Hulp van politievrijwilligers
en oud-collega’s
Door het tekort aan mankracht
worden op dit moment diensten
overgenomen door collega’s van
andere politieonderdelen zoals in
het district West-Utrecht ook het
geval is. Daarnaast wordt er een
beroep gedaan op politievrijwilligers en oud-collega’s.
‘Medewerkers die dat willen, kunnen
overuren laten uitbetalen, in plaats
van ze op te nemen. Hiernaast worden er bestuurlijk (gemeentelijke) afspraken gemaakt, om bijvoorbeeld
de evenementenkalender beter af te
stemmen op de beschikbare politiecapaciteit.’
Reactie Burgemeester Backhuijs
Burgemeester Backhuijs: ‘Ik ben
ongelofelijk trots op al die agenten
die er elke dag weer staan om een
bijdrage te leveren voor de veiligheid
van onze inwoners. In een tijd die
complex is, en soms bijzonder ingewikkeld. Zij verdienen daarvoor een
groot compliment.’
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Aflevering 58
Alle afleveringen vind je hier.
volgen. Overal in Europa alles open, en
Nederland op slot.'

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
'Nederland is volkomen van slag:
burgerlijke ongehoorzaamheid is hard
op weg om de nieuwe norm te worden.
Onder het mom ‘we laten het ons niet
langer aanleunen’ trokken hele massa’s
de grens over om aan hun trekken te
komen. De ‘trekken’ bestonden uit
shoppen, restaurant -en kroegbezoek en
het aanschaffen van vuurwerk. Veel
vuurwerk, dat op 31 december ondanks
het algemene vuurwerkverbod gretig
werd afgestoken.'
'De politie gaf alvast een vrijbrief
voor de komende jaarwisseling. “Wij
zijn er niet om te controleren op het
vuurwerkverbod, we zijn er om de orde
te handhaven, plus dat we er ook geen
mensen voor hebben.” Het aantal
vuurwerkslachtoffers bedroeg 772,
dubbel zoveel als vorig jaar. Het blijkt
dat mensen het niet meer kunnen

'Op 10 januari 2022 stond Rutte IV
dan eindelijk op het bordes. Na bijna
een jaar touw trekken, armpje drukken
en een potje vrij worstelen. Kort voor de
bordesscène zei Rutte op een vraag van
een journalist over de plannen van zijn
nieuwe kabinet: “Ik zie Nederland
denken, joh gast, laat eerst maar eens
wat zien.” Straattaal uit de mond van
de premier. Maar perfect aansluitend
bij de heersende moraal. Eerst zien dan
geloven, en voorlopig maken we zelf wel
uit wat we doen.'
'In de aanloop naar de
persconferentie van 14 januari werd de
druk fors opgevoerd. Winkels en horeca
in Valkenburg openden hun deuren,
gevolgd door andere steden.
Burgemeesters knepen een oogje dicht
en gaven ruim baan aan een nieuw
fenomeen ‘gedoogde burgerlijke
ongehoorzaamheid”.'
'Er was beloofd dat de
persconferentie met Ernst Kuipers als
nieuwe coronaminister er anders uit
zou zien. Dat klopte. Irma Sluis
belandde op een postzegel rechtsonder
in het beeldscherm, en achter Ernst
verschenen grafieken die te kort in beeld

waren om illustratief te zijn voor de
tekst. Maar het moet gezegd: waar de
Jonge ons bepreekte als rechtgeaarde
zoon van een dominee, zocht Kuipers
als zoon van een plattelandsdokter de
verbinding met de goegemeente.'
'Het goede nieuws was dat er een
gedeeltelijke lockoff werd
aangekondigd. Het slechte nieuws is dat
in Nederland de geest voorgoed uit de
fles is. Onduidelijk bleef waarom alleen
Nederland op slot moet blijven. De
modelleurs van Jaap van Dissel
schijnen niet meer te weten wat de
relatie is tussen het aantal
besmettingen en de ziekenhuisopnames.
Hoeveel gegevens uit andere landen
zoals Denemarken heeft van Dissel
eigenlijk nodig?'
'Op 25 januari is er een nieuw
weegmoment. Intussen demonstreren
burgers, boeren en buitenlui in
Amsterdam. Intussen worden theaters
op woensdag 19 januari omgetoverd tot
kapsalon, nagelstudio of massagesalon
zodat de cultuur weer een podium
krijgt. Een bordeel had ook gekund,
maar dat was een ongehoorzame brug
te ver.

nisaties kunnen hun klus aanmelden op de website van NLdoet. Organisaties die zich nog snel aanmelden, voor 31 januari, kunnen
mogelijk een bijdrage krijgen van
maximaal 350 euro van het Oranje
Fonds. Meer informatie hierover is
te vinden op de website van NLdoet.

Klussen aanmelden
voor NLdoet 2022
Tijdens NLdoet steken vele mensen op
vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022
de handen uit de mouwen. NLdoet is
de grootste vrijwilligersactie van Ne-

derland, georganiseerd door het
Oranje Fonds. Ook Nieuwegeinse maatschappelijke organisaties die vrijwilligers nodig hebben voor een leuke klus of activiteit, kunnen zich aanmelden.
NLdoet is de kans om met vrijwilligers een klus of activiteit aan te
pakken. Meedoen betekent extra
handen, nieuwe netwerken en
naamsbekendheid voor de organisatie. Maatschappelijke orga10

Samenwerking
NLdoet is een initiatief van het
Oranje Fonds. In Nieuwegein werkt
Samen voor Nieuwegein met vele
organisaties samen om NLdoet lokaal te promoten en deelnemers te
ondersteunen.
Informatie
Voor informatie over NLdoet kunnen belangstellenden kijken op
www.nldoet.nl. Ook kan contact
worden opgenomen met Samen
voor Nieuwegein, info@samenvoornieuwegein.nl of telefonisch:
0643368435.
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion
Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke
week met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat
hen bezighoudt of treft.
Clarion: ‘Als het aan ons ligt komt hier de nieuwe
fietsbrug over het Merwedekanaal. Want dat levert een
mooie snelle verbinding op tussen Rijnhuizen en
doorgaande routes naar City, Vreeswijk en IJsselstein.
Aan de oversteek van de Vreeswijksestraatweg moet
natuurlijk nog wel wat gebeuren. Maar met een knip
kan die racebaan veranderen in een autoluwe fiets- en
wandelboulevard. Steun jij deze bruglocatie? Bekijk
het kaartje op Wijkplatform Rijnhuizen en mail naar
nieuwegein@fietsersbond.nl

Nóg hogere windturbines
(tot 270 meter)
in Rijnenburg en Reijerscop
De gemeente Utrecht en initiatiefnemers Rijne Energie c.s. willen mogelijk
nóg hogere windturbines plaatsen in
de polders Rijnenburg en Reijerscop op
de grens met Nieuwegein. Dit blijkt uit
een recente notitie die door de gemeente Utrecht samen met initiatiefnemer Rijne Energie aan bewoners is
voorgelegd. Deze notitie spreekt van
inrichtingsalternatieven met een maximale tiphoogte van 270 meter.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het onderzoek dat de gemeente Utrecht
en initiatiefnemer Rijne Energie naar buiten hebben gebracht is een zogenoemde
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Die is verplicht voor de Milieu Effect Rapportage M.E.R. Het is een volgende stap in
de besluitvormingsprocedure voor windturbines in Rijnenburg en Reijerscop. Tot
nu toe was uitgegaan van windturbines
van maximaal 230 meter tiphoogte.

‘Bij het definiëren van de zoekgebieden is de
gemeente uitgegaan van grote windturbines
met een ashoogte van 155 meter en een
rotordiameter van 150 meter’, zo erkent het
NRD-onderzoek.

van de turbines. Bij 270 meter hoge turbines
verliezen duizenden woningbezitters in een
straal van ruim 2 kilometer zo’n 7% van hun
woningwaarde’, aldus de BVRR Zienswijze
op de NRD.

Pieter van Veenen van Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR): ’Zonder
voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad wordt er nu dus onder verantwoordelijkheid van wethouder Lot van Hooijdonk,
zonder blikken of blozen, nog eens een verhoging van 40 meter boven op de toch al extreme hoogte van de windturbines voorgesteld.’

Onderzoek niet onafhankelijk
Het genoemde NRD-onderzoek is uitgevoerd door het omstreden onderzoeksbureau Pondera. ‘Dat bureau staat op sociale
media bekend als de argumentenfabriek van
de windmolenlobby’ aldus van Veenen.
Pondera kwam vorig jaar al in opspraak
wegens de schijn van belangenverstrengeling in Amsterdam en heeft later om die
reden de opdracht van een onderzoek in
Barendrecht terug moeten geven.
‘Onwelgevallige feiten en kritische onderzoeken worden in het NRD-onderzoek stelselmatig verzwegen. Dit komt goed van pas
voor de opdrachtgever, die zelf ook onwelgevallige feiten negeert. Wij beschouwen
Pondera als niet onafhankelijk: de slager
keurt hier zijn eigen vlees’, zegt Pieter van
Veenen.

Provocatie
Van Veenen: ’Wij vinden dit een verwerpelijke ontwikkeling en een enorme provocatie
naar omwonenden en spreken hierover onze
ernstige afkeuring uit. Juist de enorme rotor
(met rotorbladen met een diameter van 180
meter) veroorzaakt met name de lage bromtonen. Het gaat dan om hoorbaar en niethoorbaar laagfrequent geluid. Vooral mensen die er gevoelig voor zijn zullen ernstige
gezondheidsschade ondervinden. Het gaat
volgens TNO dan om 9% van de vele duizenden omwonenden in Nieuwegein, Rijnvliet,
De Meern en Veldhuizen en natuurlijk in de
polders zelf.’
‘Ook de waardedaling van woningen is
rechtstreeks afhankelijk van de tiphoogte
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Nieuw dieptepunt
BVRR wijst erop dat er nog steeds onderhandelingen worden gevoerd over het alternatief met alleen zonne-energie dat
veel meer oplevert dan het huidige plan.
‘Dit eenzijdige NRD-rapport vormt een
nieuw dieptepunt in de huidige impasse’ zo
stelt de belangenverenigiging BVRR.
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Nieuwegeinse jeugdbeleid
Niet slecht, maar kan beter,
concludeert
de rekenkamercommissie
Het Nieuwegeinse jeugdbeleid kan op
een aantal punten beter, concludeert
de rekenkamercommissie in een rapport. Zij doen een aantal aanbevelingen aan de raad en het college.
Wethouder Kuipers liet weten dat hij
zich in de aanbevelingen kan vinden.
Een van de problemen die de rekenkamercommissie signaleerde, is dat het
systeem van zorg op- en afschalen beter
kan. Zo komt het voor dat iemand die
veel zorg krijgt, dit eigenlijk niet meer
nodig heeft. 'Soms bleek dat iemand wel
bereid was om akkoord te gaan met minder zorg, maar dan was er geen plek om
uit te stromen', zegt Angelique Hubens,
lid van de rekenkamercommissie. Hierdoor zitten jongeren langer onnodig vast
in zware zorg. Het college wil hier in de
toekomst meer oog voor hebben.
Te weinig aanbod
Dit probleem is mede te verklaren door
het zorgaanbod dat soms onvoldoende is
en waar tekorten waarneembaar zijn.
Vooral voor jonge kinderen zijn er te weinig plekken voor specialistische opvang.
De rekenkamer adviseert de tekorten aan
te pakken. Ook doet de gemeente nog te
weinig aan preventieve zorgverlening,
vinden de onderzoekers. 'Beleidsmatig is
de preventieve zorg goed verankerd,
maar in de uitvoeringspraktijk is dit soms
nog lastig uitvoerbaar', schrijven zij.
Het college laat in een reactie weten dat
zij dit niet altijd zelf in de hand heeft.
Hubens: 'Als college kan je echter wel
sturen in je beleid. Bovendien kan de
raad ervoor kiezen, het college de goede
kant op kan wijzen.'
Een van de aanbevelingen is dat professionals van verschillende (zorg)organisaties niet altijd goed samenwerken. 'Bij de
interviews bleek al dat sommige mensen
elkaar niet kende, terwijl zij dit wel graag
(verder lezen)

Nieuwe fietsbrug
over Merwedekanaal
wenselijk tegenover
het Cals College
Afgelopen week heeft het Wijkplatform Rijnhuizen, in samenwerking met de gemeente Nieuwegein en de Fietsersbond afd.
Nieuwegein, een bespreking gehad over de nieuwe fietsbrug
over het Merwedekanaal.
Hiervoor is gekozen om de brug te
plaatsen aan het Vreeswijkserijpad
tegenover het Cals College. Juist
door het plaatsen van een fietsersbrug op deze locatie wordt het verkeer ontlast op de Herenstraat en
de binnenstad van Nieuwegein.
Begin februari wordt een gesprek
gevoerd over de locatie van de
nieuwe fietsbrug met Rijkswaterstaat. ‘Het probleem is namelijk dat
deze brug dichtbij de Plettenburgerbrug komt te liggen en dit kan een
bezwaar zijn voor Rijkswaterstaat.’
‘Gezien het feit dat dit een kortere
route is om naar Nieuwegein Zuid en
voor de schoolgaande jeugd naar en
van het Cals College c.q. Oosterlicht
College te gaan, doen wij er alles aan
om op deze plek te realiseren’ aldus
het bestuur van het wijplatform
Rijnhuizen.
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Om Rijkswaterstaat te overtuigen
zoekt zowel de fietsersbond als het
wijkplatform steun in de vorm van
een e-mail waarin uw motivatie
voor deze plek wordt vermeld.
‘Deze berichten zullen wij verzamelen en overhandigen aan de gesprekspartners. Wij geven geen
e-mailadressen door maar zullen
alleen initialen vermelden’ aldus het
wijkplatform.
Reactie gemeente Nieuwegein
‘Gemeente Nieuwegein juicht het initiatief van Wijkplatform Rijnhuizen
en Fietsersbond Nieuwegein toe, om
hun achterban te vragen hoe ze
staan tegenover de mogelijke bruglocaties. Er is nog geen keuze gemaakt
voor de plek van een brug. We verkennen twee locaties. Langelaan en
Vreeswijkerpad. Bij de keuze spelen
(technische) uitdagingen, verschillende belangen en regelgeving een
rol. Om tot een zorgvuldige afweging
te kunnen komen heeft de gemeente
de wijkplatforms Rijnhuizen en Centrum-Merwestein en de fietsersbond
gevraagd hierin mee te denken.’
Reacties kunnen gegeven worden
tot 26 januari aanstaande. Dit kan
door een e-mail te sturen naar:
rijnhuizen@outlook.com.
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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 Oranjestraat in Vreeswijk. De
ansichtkaart komt uit 1969. Op de achtergrond de op
16 maart 1957 in gebruik genomen Oranjebrug. Links
van de brug de toren van de Barbarakerk. De uitgever
van de kaart was Dijk en Zn. De drukker is Jos Pe uit
Arnhem.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Nieuwegeinse jeugdbeleid
Niet slecht, maar kan beter,
concludeert
de rekenkamercommissie
(vervolg van vorige pagina)
wilden. En dat is precies wat je wil, dat
iedereen elkaar snel weet te vinden', zegt
Hubens.
Meer tijd en geld
Ook moeten zorgconsulenten meer de
ruimte, en vooral geld, krijgen om de
jeugd in de gaten te houden, ook nadat
iemand uitstroomt uit een zorgtraject. In
de praktijk komt het nog voor dat de
jeugd van de radar van zorgverleners
verdwijnt.
En als laatste adviseren de onderzoekers
het college om beter streefwaarden te benoemen en de voortgang van het gestelde beleid goed te monitoren. 'Dit is een
belangrijk mankement van de plannen',
zegt Hubens. 'Dat hangt samen met het
inkoopbeleid, waar vooral naar output is
gekeken en minder naar kwaliteit.' Het
college werkt echter aan een nieuw inkoopbeleid, waarbij meer wordt gekeken
naar wat echt nodig is en volgens een andere systematiek. Hier moet nog gaan
blijken of dit gaat werken.
Opvallend: de onderzoekers zagen geen
verschil tussen het jeugdbeleid bij de verschillende doelgroepen, zoals geslacht,
leeftijd of migratieachtergrond.
Michiel van Ooijen van Rtv Utrecht voor pen.nl

Nieuwegeinse
Estelle Evers exposeert
in ‘Kunst op Utrecht
Centraal’
Op Utrecht Centraal, tegenover
de ingang van het Stadskantoor
van de gemeente Utrecht, bevinden zich twee etalages aan de
buitenzijde van het station die
leeg waren en geen functie hadden. Deze etalages zijn door het
Ondernemersfonds in Utrecht
getransformeerd naar een expositieruimte voor Utrechtse
kunst. Elke twee maanden krijgt
een andere Utrechtse kunstenaar de mogelijkheid om zijn of
haar werk in de spotlights te
zetten. Deze keer is het de beurt
aan de Nieuwegeinse Estelle
Evers. De twee schilderijen van
de Nieuwegeinse zijn nog tot
eind februari te zien.
In de etalages is een witte backdrop geplaatst, de vloer is voorzien
van een donkere vloerbekleding en
er zijn spots gemonteerd om de
kunstwerken uit te lichten. Achter
het glazen etalage wordt een roodwit gekleurde lijst opgehangen
(kleuren van Utrecht). Op deze
manier wordt extra aandacht getrokken naar de kunstwerken.
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De Nieuwegeinse laat onze redactie weten: ‘Nu veel locaties gesloten zijn, is het fijn dat mijn werk toch
nog gedeeld kan worden met een
groot publiek.’ De schilderijen: ‘Big
Noise’ en ‘Serenity’, laten ieder
een gezicht van vrouw zien. Estelle
richt zich vooral op portretkunst
van de moderne vrouw en heeft
ook een eigen kunstgalerie.
Dit project is niet nieuw, maar
voor 2022 is wel opnieuw bijgedragen vanuit trekkingsgebied 59
(Utrecht Centraal). Dat betekent
dat ook dit jaar weer 6 kunstenaars
hun werk kunnen laten zien op
deze mooie plek waar dagelijks
heel veel mensen langs komen.
Over het Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds vormt een
belangrijke schakel in de Utrechtse
economie, dankzij het fonds is er
structureel geld voor collectieve
ondernemersinitiatieven die bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat. Er worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd: van
feestverlichting in de binnenstad
tot camerabeveiliging op de industrieterreinen, en ook steeds vaker
projecten die inspelen op sociaalmaatschappelijke thema’s, duurzaamheid en gezond stedelijk leven.
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Prostaatkanker of niet?
In het St. Antonius
weet je het binnenkort
de volgende dag
Prostaatkanker of toch niet? Vanaf
maart is die vraag in het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht
de volgende dag beantwoord. Nu zijn
daar soms meerdere dagen of zelfs
weken mee gemoeid. Het ziekenhuis
wil de periode van onzekerheid zo kort
mogelijk maken voor mannen met verdenking op prostaatkanker. ‘Een
patiënt weet zo direct waar hij aan toe
is en vervolgstappen kunnen snel worden ingezet’ zegt uroloog Roderick van
den Bergh van het St. Antonius Ziekenhuis.
Snelle diagnose
Bij de sneldiagnostiek wordt ’s ochtends
vroeg een MRI-scan gemaakt en, als die
daar aanleiding toe geeft, later diezelfde
ochtend gerichte biopten genomen. Dat is
bij ongeveer de helft van de patiënten het
geval. In het St. Antonius Ziekenhuis gebeurt dit onder verdoving door de huid en
niet, zoals elders gangbaar, via het darmkanaal. De kans op infecties is daardoor
minimaal. De bioptuitslag is de volgende
dag beschikbaar. Aan de hand daarvan
kan in samenspraak met de patiënt een
behandelplan worden opgesteld of aanvullende scans verricht.
Expertise
Prostaatkanker is bij mannen de meest
voorkomende vorm van kanker. Soms is
prostaatkanker niet agressief en hoeft er

niet behandeld te worden. Voor een aanzienlijke groep patiënten is een ‘actief
afwachtend beleid’ de best passende
zorg. Echter, regelmatig is prostaatkanker
agressief waardoor deze kan uitzaaien.
Ter vergelijking: er overlijden ongeveer
net zoveel mannen aan prostaatkanker als
vrouwen aan borstkanker.
Het St. Antonius Ziekenhuis is één van de
grootste behandelcentra van Nederland
en behandelt naast prostaatkanker ook
andere vormen van kanker binnen de
urologie zoals blaas- en nierkanker, wat
voor veel expertise zorgt. Jaarlijks wordt
zo’n 500 keer de diagnose prostaatkanker
gesteld, een aanzienlijk deel van de
12.000 in heel Nederland. Het ziekenhuis
is ook één van de grootste onderzoekscentra op het gebied van prostaatkanker.
Best passende zorg
Van den Bergh: ‘Het is belangrijk om het
gehele traject van prostaatkankerzorg te
kunnen overzien om de beste zorgkwaliteit te kunnen leveren. En daarnaast is
goed gebruik van beeldmateriaal, zoals
MRI en PET-scan,essentieel voor de
keuze van een behandeling. Zo past een
actief afwachtend beleid bij de ene patiënt
wel en bij de ander niet. En al is de kwaliteit van een operatie nog zo goed, een bestraling is voor een bepaalde groep patiënten een betere optie, dus deze optie
moet ook worden besproken.’
‘Ook het nazorgtraject zien we als belangrijk onderdeel van een behandeling. Met
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aandacht voor eventuele gevolgen van
een behandeling, zoals incontinentie- of
impotentieproblemen. Overzicht over het
geheel van diagnose en alle behandelmogelijkheden, en de verbinding tussen alle
stappen onder één dak, zijn daarom belangrijk om vervolgens samen met de patiënt de voor hem best passende zorg te
kunnen kiezen.’
Grotere overlevingskans
Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt voor
onderzoek en behandeling onder meer
over geavanceerde MRI en PSMA/PETscanners waarmee tumoren en eventuele
uitzaaiingen in beeld gebracht worden. Indien nodig, maken twee DaVinci robots
precisie-operaties mogelijk. Ook bestraling
worden binnenkort in het eigen ziekenhuis
verricht, in samenwerking met het UMC
Utrecht.
De steeds verfijnder onderzoeks- en behandelmethoden leiden niet alleen tot een
veel grotere overlevingskans, maar ook tot
beperking of zelfs voorkomen van onnodige biopten, diagnoses en bijwerkingen
zoals incontinentie en impotentie.
Met de sneldiagnostiek en een reeks behandelopties behoort het ziekenhuis tot de
top-behandelcentra op het gebied van
prostaat-, blaas- en nierkanker. Daarbij
werken onder meer urologen, verpleegkundig specialisten, oncologen, nucleair
geneeskundigen, radiotherapeuten en radiologen nauw samen voor een optimaal
resultaat.
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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: ‘‘Afgelopen maandag was het ‘Blue Monday’, de meest deprimerende dag van het jaar. Voor een bepaalde school was dat
wel heel letterlijk: wegens te veel besmettingen is de hele school dicht. Was alles weer net offline, is het allemaal weer terug
online. Houd vol, allemaal! Laten we hopen dat jullie snel weer het gebouw in kunnen. Want hoe zeer de jeugd ook klaagt… voor
velen is de middelbare school toch de leukste tijd van hun leven.’

HAIKU
voetgangersbrug dicht
door volgespoten tunnel
naar waar City ligt
Een haiku is een drieregeiig gedichtje
met vijf, zeven en dan weer vijf lettergrepen.
Ook een haiku bedacht? Stuur 'm op
naar redactie@pen.nl en wie weet vind
je 'm terug in De Digitale Nieuwegeiner

Jonge moeder
overvallen in eigen huis,
politie zoekt getuigen
Een 31-jarige vrouw uit Nieuwegein
maakt heel angstige momenten door
als ze op klaarlichte dag in haar eigen
huis wordt overvallen door twee mannen. Terwijl de daders haar bedreigen
met een vuurwapen, ligt haar vier
maanden oude baby in de kinderkamer
te slapen.
Het slachtoffer woont aan de Reyerslaan
in Nieuwegein. Op woensdagmiddag 15
december wordt er rond 13.30 uur aangeklopt. Ze doet de voordeur open. Er staan
een lange en kleine man voor de deur. De
lange duwt haar meteen hardhandig achteruit tot in de woonkamer. Daar valt ze
over de leuning van de bank. Terwijl ze op

de bank ligt, haalt de kleine man een pistool tevoorschijn en richt die op haar.
Bang
Ze is doodsbang dat de twee de kinderkamer in zullen gaan, waar de baby van
vier maanden ligt te slapen. Dat doen ze
gelukkig niet. Terwijl de kleine man het
vuurwapen op haar blijft richten kijkt de
lange man in haar handtas die op tafel
staat. Daar vindt hij niks in. Dan loopt hij
naar de gang en doet de meterkast open.
Daaruit pakt hij een kleine zwarte rugtas.
Dan gaan ze ervandoor.
Buit
In de tas die de daders meenemen zit een
paar honderd euro aan contant geld, het
spaargeld van de vrouw en haar vriend.
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Bewakingsbeelden
Een beveiligingscamera in de buurt heeft
de twee daders vastgelegd op weg naar de
woning en als ze vluchten. Er is ook een
derde man te zien op de beelden. Hij is
iets ouder en een belangrijke getuige. De
politie wil hem graag spreken. Hij is onherkenbaar gemaakt op de beelden, maar
de politie hoopt dat hij zichzelf herkent
en zich meldt.
Signalementen
De lange man is ongeveer 1.80m en de
kleine op 1.65m. Ze droegen beiden een
dun regenjasje; de lange man een donkere
en de kleine een rode. Verder hadden ze
beiden een sjaal om en een muts op. Ook
hadden ze beiden zwarte stoffen handschoenen aan en een zonnebril op. De
kleine man had een klein, zwart vuurwapen bij zich dat zo’n 10 tot 15 centimeter lang was.
Tips
Weet je wie deze twee overvallers zijn?
Geef alles wat je weet door via de tiplijn
08006070 of via Meld Misdaad Anoniem
08007000.
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Boa’s in Nieuwegein
voortaan met bodycam
de straat op
De boa’s van de gemeente Nieuwegein
krijgen voortaan een bodycam mee tijdens surveillances. Een bodycam is
een klein apparaat waarmee beeld en
geluid opgenomen kan worden en
waar een preventieve werking vanuit
gaat.
Het gemeentebestuur van Nieuwegein
heeft onlangs besloten om de bodycam
onderdeel te laten zijn van de standaarduitrusting van de boa’s. De gemeente
kiest voor de inzet van bodycams vanwege de preventieve en de-escalerende
werking.
Evaluatie
Vanaf 14 oktober 2020 dragen vijf handhavers (boa’s) in Nieuwegein als proef
een bodycam. De pilot is geëvalueerd en
blijkt succesvol. ‘Het dragen van de bodycam geeft me een veiliger gevoel, een houvast. De mensen met wie ik in aanraking
kom zien zichzelf, zodra ik de bodycam
aanzet, op het scherm. Hiermee worden ze
direct met hun eigen gedrag geconfronteerd. Je kunt ook wel zeggen dat ze letterlijk een spiegel wordt voorgehouden. In
sommige gevallen zien we dat mensen hierdoor bedaren, rustiger worden,’ vertelt
Roan boa bij de gemeente Nieuwegein.
De boa’s dragen de bodycams goed zichtbaar en zetten deze pas aan wanneer zij
in situaties terecht komen die (dreigen
te) escaleren. De boa geeft daarbij eerst
een mondelinge waarschuwing dat hij/zij
een bodycam draagt en deze aan zal
zetten om beeldopnames te maken. Pas
als de waarschuwing niet leidt tot een
veilige situatie, schakelt de boa de bodycam daadwerkelijk in.

OM eist 14 maanden cel
tegen 25-jarige
nep monteur
uit Nieuwegein
Huilend vertelde de bejaarde
vrouw in de rechtszaal dat zij
zich enorm schaamde, omdat zij
zich beet had laten nemen door
een man die zich voor had gedaan als een monteur van het
waterbedrijf. Hij had haar wijsgemaakt dat hij metingen moest
verrichten, omdat er mogelijk
gevaarlijke straling uit haar
kraan kwam. Uiteindelijk ging hij
er samen met een handlanger
vandoor met haar kostbare
sieraden en haar geld.
Een getuige die niet vertrouwde
wat er drie maanden in en rond het
huis van de vrouw in de Ceramstraat in Utrecht gebeurde, waarschuwde de politie. Ondertussen
had ook de dochter van de vrouw
in de gaten dat er iets mis was.
Omdat haar moeder dementerend
is, is er een alarmsysteem met
camera’s en intercom in huis. Toen
het alarm afging, zag zij haar moeder met een vreemde man bij de
kraan zitten.
Uit de geluiden die zij hoorde
maakte zij op dat er nog een tweede man in huis was. Toen zij haar
moeder vroeg wat er aan de hand
was, gingen de mannen ervandoor.
Een van hen werd door jongens uit
de buurt tegen de grond gewerkt
en vastgehouden. De 25-jarige
Leonardo J. moest zich vandaag
verantwoorden voor de rechter.
Zijn medeverdachte Branko J.
(zelfde achternaam) is nog voortvluchtig.
Kwetsbare ouderen
De twee worden door het Openbaar Ministerie verdacht van oplichting en het bestelen van vijf
kwetsbare, oudere vrouwen. Daarbij werd steeds dezelfde babbeltruc
gebruikt. Nummer een werd bin18

nengelaten, omdat hij de bewoners
wijsmaakte dat zij mogelijk in levensgevaar waren door schadelijke
straling of giftige stoffen uit hun
badkamerkraan. Nummer twee
sloop er ongemerkt achteraan en
haalde de slaapkamers van de
vrouwen overhoop, op zoek naar
geld, sieraden en andere kostbaarheden.
Leonardo J. beweerde bij zijn aanhouding dat hij in de Ceramstraat
had staan wachten op een meisje
met wie hij had afgesproken. In de
rechtszaal kwam hij vandaag met
een nieuwe smoes. Hij moest voor
iemand op de uitkijk staan en had
geen idee wat er binnen gebeurde.
Dat hij door getuigen en camera’s
ook binnen was gezien, was voor
hem geen reden om zijn verklaring
te wijzigen.
Camerabeelden
De verdachte hield ook vol dat hij
niets te maken had met drie identieke babbeltruc-zaken op de
Yokohamadreef, de Rupelmondelaan en de Patagoniëdreef in
Utrecht. Ook daar zijn camerabeelden van en beide verdachten
werden geïdentificeerd door meerdere agenten die de mannen goed
kennen. Voor een vijfde geval
vroeg de officier van justitie vrijspraak, omdat er geen beelden
van de verdachten zijn.
Het OM eist voor de Nieuwegeiner
achttien maanden gevangenisstraf,
waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee
jaar. Hij zou de slachtoffers in totaal 3500 euro schadevergoeding
moeten betalen. Omdat het onduidelijk is hoeveel de gestolen
sieraden waard waren, adviseerde
de officier van justitie de gedupeerden om een deskundige in de arm
te nemen en te proberen om de
schade via een civiele procedure
op de verdachten te verhalen.
(verder lezen)
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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: 'De laatste jaren verschijnen er vooral beestjes in deze rubriek. Dat is
geen toeval. Jaren geleden werd gestart met planten. Maar dat raakte
uiteindelijk bijna op. Niet genoeg nieuwe vondsten voor elke week een andere.
En met de zwammen ging het nog sneller. Dus waren de beestjes aan de beurt.
Duizenden en duizenden beestjes. Steeds nieuwe, soms een herhaling.
Spinnen en mijten (8 poten), insecten (6 poten) en veelpoten (van pissebed tot
duizendpoot). Het houdt niet op.
Toch blijft het beperkt tot het overdag zichtbare tijdens een wandeling. Want
tijdens een nachtwandeling zie je niet veel. En wie klimt er in een boom tijdens
een wandeling? Want bomen zitten ook vol beestjes!
En daar komt nog bij: zie je eigenlijk wel wàt je ziet?
Daarom deze keer een nep-insect: de miersikkelwants. Het is een roofwants, die lijkt op een soort mier. Min of meer. De jonge
wantsen zien er nog wat anders uit dan de oudere. En beide zitten vaak roerloos op een bloem, te wachten op een onnozel insect dat
denkt dat het een miertje ziet. Een dodelijke vergissing...'

OM eist 14 maanden cel
tegen 25-jarige
nep monteur
uit Nieuwegein
(vervolg van vorige pagina)
Korte straf?
De advocaat van de verdachte vroeg de
rechtbank om zijn cliënt grotendeels vrij
te spreken, omdat de bewakingsbeelden
niet duidelijk genoeg zouden geweest
voor een geldige herkenning. Ook
zouden de agenten die de beelden bekeken niet objectief zijn geweest. Een straf
ter lengte van het voorarrest van drie
maanden zou daarom lang genoeg zijn
voor zijn cliënt.
De rechtbank neemt twee weken de tijd
om tot een vonnis te komen. Op dinsdag
1 februari wordt uitspraak gedaan.

Vrolijke gezichtjes
van Jan Is De Man
op muur van
Anna van Rijn College
Deze week moet het Anna van
Rijn College noodgedwongen de
deuren gesloten houden, wegens te snel oplopende Coronacijfers. Leerlingen krijgen nu
online onderwijs. Street artist
‘Jan Is De Man’ bracht daarbij
goed nieuws: hij kwam bij het
Anna van Rijn College met zijn
laddertje en een tas vol spuitbussen om een opvallende schildering te maken.
De karakteristieke gezichtjes van
Jan staan inmiddels klaar om de
leerlingen weer in een vrolijke
stemming te ontvangen, zodra zij
weer terug mogen komen op
school.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht / Riks
Ozinga

Over ‘Jan Is De Man’
Jan Is De Man is het pseudoniem
van graffitikunstenaar en muurschilderaar Jan Heinsbroek, heeft
onlangs zijn grootste schildering
ooit gemaakt, in Nieuwegein.
Heinsbroek is vooral actief in
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Utrecht en omgeving. Het kunstwerk in Nieuwegein is een gigantische vitrinekast aan de Penningburg met daarin dierbare spullen
van omwonenden. Op 29 juni 2021
opende de wethouder ‘Beter Buurten’ het gigantische kunstwerk
van maar liefst 25 meter hoog.
Heinsbroek begon met graffiti in
1997. In 2012 schilderde hij een
huwelijksaanzoek op een muur aan
de Herenweg/hoek Monicahof.
Deze schilderde hij in 2017 over
met het woord Utrecht, alsof deze
uit steen waren gebeiteld. In 2013
en 2018 beschilderde Heinsbroek
de skatebaan van het Griftpark. In
2018 schilderde Heinsbroek een
ontwerp van een man met het syndroom van Down op een muur aan
de Lauwerecht.
De muurschildering aan de
Amsterdamsestraatweg van een
boekenkast die Heinsbroek met
Deef Feed maakte in 2019 gaf hem
internationale aandacht waardoor
hij ook boekenkasten mocht schilderen op muren in Londen en
Boulogne-sur-Mer.
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Ik grinnik. Ze heeft geen enkele blik op
mijn schoenen geworpen en draagt zelf
Nikes, die nogal detoneren bij haar bloemetjesjurk.
‘Waarom wil je hier eigenlijk werken?’
vraag ze dan. ‘Omdat het hier zo mooi is,’
zeg ik.

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 tekent ze wekelijks haar
spinsels op met haar schrijverspen.
Heleen: ‘Vandaag begin ik iets wat ik al
een tijdlang wilde doen. Ik schrijf een vervolgverhaal op basis van een paar
ideeën. Waar het naartoe gaat, weet ik
niet, ik weet alleen waar het zich afspeelt
en wie de hoofdpersoon is, Saar Tellingen. Elke week, dat ga ik althans
proberen, volgt er een nieuwe aflevering.
Gaan jullie met me mee naar Reinhuizen
CS?’

Reinhuizen CS
Aflevering 1. Waarin ik naar kasteel
Rijnhuizen ga en een baan krijg die
geen grap is.
Tot ik de Rijnhuizerbrug over liep, maakte ik me nergens zorgen over. Maar wanneer ik rechtsaf sla naar het hoge smeedijzeren hek en het grind onder mijn schoenen hoor knarsen, kijk ik met plotselinge
twijfel omlaag naar de bergschoenen en
mijn spijkerbroek. Ik heb toch wel de juiste
kleding aan? Ze verwachten toch geen
pumps en mantelpak of zo? Nee, ik ben gek
dat ik me druk maak. Wie maakt het uit wat
een schoonmaakster aantrekt?
Ik voel me bekeken, en kijk op, maar de
twee stenen leeuwtjes op de bakstenen pijlers van het hek staren ongeïnteresseerd
vooruit. Niks aan de hand. Waar is de
deurbel? Er zit een paneel met een bel. Ik

druk erop. ‘Ja?’ echoot een zware stem.
Even heb ik het idee dat het een van de
leeuwen is. ‘Ik kom voor de sollicitatie,’ zeg
ik. ‘Naam?’ ‘Saar Tellingen.’
Ik krijg geen antwoord, maar na een paar
seconden begint het hek te bewegen. Een
lange laan ligt voor me met prachtige hoge
bomen, ik wenste dat ik mijn schetsboek
had meegenomen. Achter de begroeiing
blinkt het kasteel in een spiegel van water.
Dan opent de laan naar een klein parkeerterrein waar een paar auto’s en motoren
staan. Recht voor me liggen de twee koetshuizen, en daartussen kijk ik naar hoofdingang van het kasteel, met de trap omhoog
naar de stenen brug. Een grijze man staart
vanaf de brug naar het water. Zelf zou ik
daar ook wel willen staan, maar ik moet in
het rechter koetshuis zijn. Aan deze kant
zijn alleen ramen, dus loop ik tussen de
twee koetshuizen door, en zoek de ingang.
Ik wordt al verwacht. Een kleine vrouw –
een erg kleine vrouw, ik denk dat ze krap
anderhalve meter is – kijkt me glimlachend
aan. ‘Saar Tellingen? Kom maar binnen.’
Het koetshuis blinkt van top tot teen.
Alles zit haarfijn in de verf. De vloeren van
grijze leisteen zien eruit of ze gisteren
gelegd zijn, de bar glimt alsof hij nog nooit
gebruikt is. Toch is dat niet het geval, ik
begrijp dat dit koetshuis ook als kantine
dient van het laboratorium verderop, en ik
begin te vrezen dat mijn schoonmakerskwaliteiten niet geheel up to date zijn.
Johanna van Tuijl, het hoofd van Reinhuizen Cleaning Services, legt me kort iets
uit over het instituut dat alles beheert, de
Jefferson Organization for Kenetic Energie, ofwel joke. Haar oogjes glinsteren
wanneer ze dit vertelt. ‘En dat is geen grap,’
zegt ze, ‘ook al wordt het laboratorium gebruikt door de stichting fop, Fundamenteel
Onderzoek voor de Plasmafysica.’
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Ze trekt haar wenkbrauwen op. Haar
ogen zijn heldergroen. ‘Het werk is ‘s
avonds, als het donker is.’ ‘Ja, ik bedoel…’
ik kijk haar aan en beken: ‘Eigenlijk ben ik
schilder. Kunstenaar. Althans, dat wil ik
zijn, maar ik moet ook geld verdienen. Dus
zo lang het licht is, teken ik, en het liefst buiten. En dan heb ik ‘s avonds tijd om te werken.’ Ze knikt.
‘Laten we eerst zien of het werk bevalt.
Daarna zie ik geen reden waarom je niet af
en toe in de tuin kunt tekenen. In je vrije tijd,
wel te verstaan.’
En dan sta ik in de tuin met een voorlopig
contract in mijn handen. ‘Loop gerust een
rondje voor je naar huis gaat, Saar,’ zegt
Johanna met een glimlach. ‘Tot morgenavond.’
Ik laat het me geen twee keer zeggen. Al
voor ze het koetshuis binnen is gegaan
loop ik over de houten brug in de richting
van het theehuis. De bomen betoveren me
met hun getekende stammen, met een
beetje fantasie kan ik een kobold in de holte
van de tamme kastanje zien en het fladderen van elfenvleugels in de schaduwen
boven het water.
Mijn handen jeuken en ik zoek in mijn
zakken naar potlood. Een tekenaar heeft
altijd wel een stompje bij zich. Met mijn zakmes, uit een andere zak, slijp ik de punt, en
dan zoek ik een bankje op. Bij gebrek aan
papier gebruik ik de achterzijde van het
contract en de lange geheimhoudingsverklaring. Dachten ze nu echt dat een werkster de wetenschappelijke geheimen van
een stel natuurkundigen zou kunnen verklappen? Even lijkt het of ik een gezicht
achter het raam van het theehuisje zie, dan
is het weg.
Is het bijzonder wat ik hier doe? Er zullen
in deze tuin waar professoren en andere
bollebozen rondlopen wel vaker mensen
zijn die iets op een papiertje krabbelen.
Toch kan ik het gevoel niet onderdrukken
dat ik bespioneerd word.
Wordt vervolgd

De Digitale Nieuwegeiner

21

De Digitale Nieuwegeiner

‘Kist-je-Kunst’ te koop
van kunstenares
Margot Bavinck-Rompa
Op 1 juli 2021 bestond Nieuwegein
50 jaar. Dit is niet ongemerkt voorbijgegaan. Stichting KunstGein organiseerde een leuke creatieve activiteit:
‘Kist-je-Kunst.’ 50 Kunstenaars maakten fraaie kistjes, en één daarvan is nu
te koop in onze lokale winkel. Het
kistje is gemaakt door de Nieuwegeinse kunstenares Margot BavinckRompa.
In het kastje van 13 bij 18 cm staan 8
houten boekjes van 8 verschillende genres over verhalen die spelen in Nieuwegein. ‘Verbaas je, verwonder je, word boos,
lach, sip of denk erover na en handel’ aldus
Margot.
De houten boekjes bestaan uit een voorzij- en achterkant met titel en gefingeerde auteur. Alles geschilderd in olieverf en
gevernist. Je kunt het boekje uit de boekenkast halen, het lezen en heel gemakkelijk terugzetten. Een kleurige veter met
een gewichtje helpt je daarbij.
Margot over haar kunstwerk: ‘Ik vind
Nieuwegein oké. Aardige mensen, veel
groen en water. Als ik op mijn fiets spring
en de trappers ronddraaien, word ik blij. Ik
zuig de frisse lucht op de dijk diep in en geniet van het gekwetter, het ooievaarsnest,
de vijvers, sloten en plassen en kom vanaf
zuid helemaal in noord zonder zicht op één
auto. Uniek! Maar een beetje kritiek mag
ook: koop, pak, bekijk en lees de covers.’
Margot is geboren in Dongen en woont
sinds 1995 met veel plezier in Nieuwegein. Heeft altijd wel geschreven: voor
een weekblad, een tijdschrift, voor mijzelf en anderen. Ook tekende Margot bij
vlagen, vaak met Oost-Indische inkt. Dat
vond zij heerlijk, werd er rustig van en
kon haarzelf er helemaal in verliezen.
Met schilderen is zij begonnen in 2006.
Wist je dat alle kunstenaars hun werk
mogen aanbieden in onze winkel op
pen.nl? Allemaal geheel gratis. De winkel
is mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van PEN.’

Studenten
Horeca & Toerisme
College in Nieuwegein
vragen
met Colourfull Lunch
aandacht
voor moeilijkheden
in horeca
Je zou verwachten dat bij de
horeca studenten van het Horeca & Toerisme College in Nieuwegein na bijna twee jaar Coronamaatregelen de moed een
beetje in de schoenen is gezonken. Uiteraard missen ze hun
gasten en balen ze van de maatregelen. Maar bovenal wordt met
veel creativiteit en positiviteit
geprobeerd er het beste van te
maken.
Om op een leuke manier aandacht
te vragen voor de horeca-opleidingen, het werken in de horeca en
het tekort aan horecapersoneel
werd dinsdag 18 januari een
Colourfull Lunch geserveerd in
leerrestaurant Lokaal aan de Newtonbaan. Daarbij was het een knipoog naar de dag ervoor: maandag
17 januari, toen het Blue Monday
was, de zogenaamd meest depressieve dag van het jaar. Met
een kleurrijke driegangen lunch
gaven de studenten, samen met
drie ervaren docenten, een positieve draai aan de huidige situatie
in de horeca. 'We hebben een
menu samengesteld waar je echt
vrolijk van wordt en waarmee we
kunnen verrassen', vertelt docent
Ronald de Boer. 'Verschillende
bereidingen van groente, veel lokale specialiteiten en vooral veel
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kleur. De studenten kunnen hiermee laten zien wat ze in huis hebben'.
Suzanne Staal, directeur van het
Horeca & Toerisme College: 'Ondanks de moeilijke tijd leiden we,
samen met de leerbedrijven in de
horeca, studenten op. De praktijklessen op school mogen gelukkig
altijd doorgaan. Dus met een aantal aanpassingen kunnen wij het
leerrestaurant openhouden zodat
onze studenten kunnen blijven
leren. Dit zijn de hospitality toppers
van de toekomst, waar de sector
om staat te springen. Want we
verwachten dat het écht weer
booming gaat worden. Voor de
lockdown was er al een enorm tekort aan personeel en dat verwachten we op korte termijn weer.'
Voor de lunch waren, vanwege de
maatregelen, een beperkt aantal
gasten aanwezig. Bekende horecazaken uit Utrecht, zoals The
Streetfood Club en Hemel & Aarde,
bezochten het Horeca & Toerisme
College van ROC Midden Nederland, net als twee afgevaardigden
van Koninklijke Horeca Nederland
(KHN). 'Een super initiatief', noemt
Pike Uittenbogaard, bestuurder
van KHN, regio Midden Nederland,
de lunch. 'Hiermee laten studenten
zien hoe interessant en veelzijdig
een horeca opleiding is. Je legt
een goede basis voor de toekomst
en bent breed inzetbaar. Gastvrije,
zelfverzekerde mensen met een
goede werkmentaliteit zijn gewild
op de arbeidsmarkt. Precies de
skills die je leert op een horeca
opleiding'.
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Be Your Selfie Tour
officieel geopend
in Winkelcentrum Cityplaza
Gisteren heeft wethouder John van
Engelen van Gemeente Nieuwegein,
samen met marketing manager Sanne
Verwer en assetmanager Arjanne de
Vries van Cityplaza de ‘Be Your Selfie
Tour’ officieel geopend. Een tour die
speciaal ontworpen is om bezoekers
van Cityplaza hun perfecte plaatje of
video te laten maken. Maar dat is niet
de enige boodschap, de naam zegt het
al, de tour biedt vooral ruimte om
gewoon jezelf te mogen zijn.
Het concept van de tour speelt in op de
huidige instagrammable selfie trend, wat
betekent dat de beleving uitnodigt tot delen op social media door gebruik van
kleurrijke achtergronden en opvallende
elementen. De tour bestaat uit 13 selfie
kamers die door het hele winkelcentrum
heen zijn geplaatst. Van een kamer met
roze angelwings en een telefooncel tot
een upside down of candy room. De kamers zijn zo ontworpen dat iedereen de
mogelijkheid heeft zijn of haar eigen
‘statement’ te kunnen maken. Van groots
en expressief tot klein en intiem.
De Be Your Selfie Tour geeft de bezoeker
de ruimte zichzelf te kunnen zijn. Of je nu
alleen langskomt, een groep vrienden en
vriendinnen meeneemt, met je kinderen óf
kleinkinderen de kamers bezoekt. De
kamers zijn ‘fun’ voor jong en oud.
‘Met de Be Your Selfie Tour krijgt de bezoeker ondanks de huidige corona tijd

weer de ruimte om zichzelf te uiten, in
welke vorm dan ook. Want of je nu lekker
gek, hangend onder of boven een teddybeer, of zwierend op de schommel op de
foto wilt, in deze kamers mag je lekker
jezelf zijn en jouw unieke plaatje schieten‘
aldus marketingmanager Sanne Verwer
van Cityplaza.
Ook de gemeente Nieuwegein is enthousiast over de insteek. ‘De tour is een leuk
initiatief. Juist met de beperkende maatregelen vanwege corona hebben we behoefte aan ontspanning. Het is een hele
mooie afleiding. En hoe leuk is het om tijdens een bezoek aan het mooie winkelcentrum Cityplaza even lekker gek te
doen’ zegt wethouder John van Engelen
van de Gemeente Nieuwegein.
De tour is helemaal gratis en de bezoekers kunnen van 28 januari tot 8 mei de
kamers komen bezoeken. Dit kan door
zich in te schrijven via www.cityplaza.nl.
Hier staan ook de openingstijden en dagen. Tijdens deze periode zijn er verschillende activiteiten gepland, van TikTok
workshops tot professionele fotoshoots, er
is van alles te beleven.
Corona
Het centrum volgt de huidige corona
maatregelen en deze worden ook toegepast in de selfierooms. De wachtrijen en
toegang tot de kamers staan onder begeleiding. De kamers worden meerdere malen per dag gecontroleerd en schoongemaakt.
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Nieuwegeiner cel in
na beroven en afpersen
drankbezorgers
tijdens ‘dollemansrit’
door Lopik

Rozen
en gratis huidbehandelingen
bij KMI en Beautastic
op Wereldkankerdag
Met rozen en gratis huidbehandelingen voor borstkankerpatiënten staat
KMI, samen met Beautastic, op 4 februari 2022 stil bij Wereldkankerdag.
Op Wereldkankerdag is er aandacht
voor alle zorg en ondersteuning rondom kanker. Voor KMI een belangrijk
moment om vrouwen met borstkanker
of net genezen hiervan, een steuntje
in de rug te geven.
Geïnteresseerden voor de gratis gezichtsbehandeling kunnen zich telefonisch
aanmelden via 0306032971 of via de online agenda’s van KMI en Beautastic of
hier. De behandelingen worden alleen de
vestiging van KMI en Beautastic aan de
Kerkstraat 14 in IJsselstein gegeven. De
rozenactie is ook in de vestiging van KMI
in Nieuwegein.
Hartverwarmende reacties
'Op Wereldkankerdag staat men wereldwijd
stil bij kanker, ook bij KMI en Beautastic.
De diagnose kanker heeft veel impact op de
patiënt en op de directbetrokkenen. Het is
daarom goed om hier op 4 februari extra
aandacht aan te geven. Met rozen en een
gratis huidbehandeling willen we vrouwen
met en/of na borstkanker een steuntje in de
rug geven', aldus het team van KMI en
Beautastic.
Over KMI
KMI Mammacare is het nazorgcentrum
voor vrouwen met borstkanker in de regio Utrecht. Hier worden borstprotheses
aangemeten en ook voor protheselingerie
zijn de vrouwen hier aan het goede adres.
Daarnaast behandelen de huidtherapeuten vrouwen met oedeem in de borst en
verkleving van de littekens. KMI is SEMH
gecertificeerd, wat inhoudt dat KMI
rechtstreeks bij alle verzekeraars kan declareren.
KMI heeft vestigingen in Nieuwegein
(t.o. het Antonius Ziekenhuis) en in IJsselstein (bij Beautastic aan de Kerkstraat
14). Beide vestigingen zijn op werkdagen
geopend van 09.00 tot 17.30 uur.

De 32-jarige D. van B. uit Nieuwegein moet vijftien maanden de
cel in, nadat hij met een vriend
na een nacht drinken besloot
nog meer drank te bestellen zonder daarvoor te betalen. Het duo
beroofde hun bezorgers tijdens
een dollemansrit door Lopik.
Zijn medeverdachte Van E. is
nog niet veroordeeld. Hij komt
vanwege een coronabesmetting
later voor de rechter.
Op 15 november 2020 brachten de
slachtoffers vier flessen sterke
drank naar Van E. in Lopik, bleek
tijdens de rechtszaak twee weken
geleden. Zodra zij uitstapten, kregen zij een mes op de keel gedrukt
en werd de drank afgepakt. Ze
moesten achterin plaatsnemen.
Met een bloedvaart reed medeverdachte Van E., die geen rijbewijs
heeft, richting Polsbroek. De officier van justitie sprak van 'een
ware dodemansrit'. Van B. zat op
de bijrijdersstoel en maakte stekende bewegingen naar hen. De
slachtoffers moesten hun geld en
telefoons afgeven. Een van de
twee moest ook zijn dure jas afstaan. Er zou zijn gedreigd dat de
auto tegen een boom zou worden
gezet.
De twee slachtoffers staan tijdens
de rit doodsangsten uit, maar het
lukt ze nog wel berichten te versturen. Als een broer de auto op
het spoor komt, gaan de belagers
er met de spullen vandoor. Alleen
de telefoons worden teruggeven.
De drankbezorger is aanvankelijk
zo bang dat hij geen aangifte durft
te doen, omdat zij weten waar hij
woont. Zijn vriend doet dat wel. Via
een wederzijdse kennis krijgt hij
zijn jas terug, waar een gat in is
gestoken.
Meeslepen
Van B. uit Nieuwegein verklaarde
in de rechtbank dat hij zich uit
angst door de 27-jarige Van E. had
laten meeslepen. 'Hij is behoorlijk
explosief. Hij zou over mee heen
kunnen gaan, klappen geven.' Het
ging volgens hem alleen om de
drank. Dat er ook geld en een jas
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werden afgepakt, zou niet de opzet
zijn geweest.
'Ik wil dat je met mij meewerkt, anders heb je zelf ook een probleem.
Ik wil hun spullen hebben', zou Van
E. tegen hem hebben gezegd. De
telefoons zouden enkel zijn afgepakt om te verhinderen dat hun
slachtoffers de politie zouden bellen.
Straatroof
De rechtbank vindt dat de feiten zo
ernstig zijn, dat er sprake is van
meer dan een gemiddelde straatroof. Het delict zit tussen een
straatroof (gevangenisstraf tot zes
maanden) en een bedrijfsoverval
zonder (ernstig) geweld in (gevangenisstraf van twee jaar) in, oordeelt de rechter.
'Met zijn handelen heeft verdachte
die bewuste nacht niet alleen spullen van de slachtoffers weggenomen, maar bovendien op grove
wijze inbreuk gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer. Verdachte
heeft bij de slachtoffers gevoelens
van angst en onveiligheid veroorzaakt, waarvan een slachtoffer
langdurig last kan hebben.'
Van B. krijgt een gevangenisstraf
van vijftien maanden, waarvan vijf
maanden voorwaardelijk, met een
proeftijd van twee jaar. De rechter
gaat daarin mee in de strafeis van
het OM.
Reclassering
Van B. werd in de afgelopen vijf
jaar al eerder veroordeeld voor
diefstallen en verduistering. Hij
kreeg daarvoor al gevangenisstraffen en een taakstraf opgelegd.
Eerder adviseerde de reclassering
de rechtbank al om bijzondere
voorwaarden, zoals een meldplicht,
ambulante behandeling en een
contactverbod met de verdachte op
te nemen in het vonnis. Van B. zou
waarschijnlijk zijn woonplek bij De
Tussenvoorziening verliezen als hij
een gevangenisstraf van langer
dan een maand opgelegd zou krijgen.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV
Utrecht
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De tol bij Vreeswijk
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