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• Bij Muziek op Schoot heeft Klavertje Koe een nieuw vriendje
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• Lokale Vernieuwing in debat
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MEPPELERSCHANS

Dahlia's Keuken Creatieve feestjes in DE KOM
Antonius Ziekenhuis rookvrij
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Gesmoorde spruitjes
met gekarameliseerde uien,
spekjes en mosterd
Heerlijk met gebakken aardappelen.

Burgemeester Frans Backhuijs voorzitter van het Centraal Stembureau

Deelnemende partijen
gemeenteraadsverkiezingen bekend
De voorzitter van het Centraal Stembureau in Nieuwegein heeft
dinsdag 4 februari tijdens een openbare zitting de namen inclusief
lijstnummers bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen
in maart dit jaar.
Ondersteuningsverklaring
Om mee te mogen doen aan de verkiezingen in Nieuwegein (gemeenteraad (met minstens 19 en maximaal 37 zetels) moeten twintig inwoners
van de stad een zogenoemde ondersteuningsverklaring ondertekenen en
inleveren op het Stadshuis. Nieuwegein kent namelijk 22 raadsleden.
Op maandag 31 januari was de kandidaatstelling voor de verkiezing van
de gemeenteraad. De partijen moesten die dag hun kandidatenlijsten inleveren. Deze lijsten en de daarbij behorende stukken zijn op 1 februari
om 16.00 uur in een besloten zitting van het centraal stembureau onderzocht.

Straat van de Week

In totaal staan 153 kandidaten op de lijst voor de verkiezingen in Nieuwegein. Het CDA en de PvdA hebben ieder de meeste kandidaten op de
lijst: 22. De kleinste partij met 1 kandidaat is Jezus Leeft!

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 Meppelerschans in de
wijk Fokkesteeg.

Beroep
Elke belanghebbende en kiezer kan in beroep gaan tegen een beslissing
van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten.
Dit kan binnen 4 dagen, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (Kieswet art. I 7). Tegen de nummering van de kandidatenlijsten is geen beroep mogelijk (Algemene wet bestuursrecht art. 8:4).

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Twaalf partijen
In Nieuwegein doen twaalf partijen mee aan de verkiezingen waaronder
twee nieuwe partijen: De Unie (van Nieuwegein) en Jezus Leeft. De SP in
Nieuwegein en Groep Verdam doen niet mee aan de verkiezingen dit jaar.
In totaal kunnen 33 raadsleden worden gekozen. Klik hier voor de lijst
met deelnemers.
Op woensdag 16 maart zijn er in bijna alle Nederlandse gemeenten verkiezingen voor de gemeenteraad. Net zoals vorig jaar bij de verkiezingen
voor de Tweede Kamer, kun je vanwege Corona, vervroegd stemmen. Op
maandag 14 maart en dinsdag 15 maart is er in elke gemeente al een aantal stemlokalen open. Zo kun je zelf een moment kiezen waarop het
rustiger is in het stemlokaal.
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Voorstellingen DE KOM
13 feb: Music Club De Partner
16 feb: workshop salsadansen
16 + 17 feb: start cursus buikdansen
17 feb: gouden jubileum
van Nieuwegeinse democratie
19 feb: IVN winterwandeling
19 feb: stopmotion filmpjes maken met
Lego
19 feb: debat Windmolens in Utrecht
23 feb: verkiezingsdebat
1 mrt: kick off Gezonde jeugd, Gezonde
toekomst
2 mrt: stopmotion filmpjes maken met
Lego
11 + 12 mrt: NL-Doet
13 t/m 19 mrt: open jeugdtoernooi
Rijnhuyse
14 mrt: verkiezingsdebat slot
14, 15, 16 mrt: gemeenteraadsverkiezing
21 mrt: start ukelelegroep
23 apr: Groene Markt
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
3 jul: Gluren bij de Buren

In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.

Deelnemende partijen gemeenteraadsverkiezingen

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.

Burgemeester Frans Backhuijs

‘Samen werken we
aan Nieuwegein’
‘De afgelopen week zijn de lijsten
met de kandidaten ingediend voor
de gemeenteraadsverkiezingen in
maart. Twaalf partijen hebben zich
aangemeld. Er valt dus wat te
kiezen. De komende weken zullen
de partijen hun standpunten
duidelijk te maken. Welke ambities
en wensen hebben zij voor onze
stad. Er zijn verschillende
bijeenkomsten waar de lijsttrekkers
met elkaar in debat gaan. In de
Molenkruier verschijnt een katern
waar de verschillende partijen hun
standpunten voor het voetlicht
brengen. Vanaf 25 februari gaat
ook de digitale stemwijzer
MijnStem Nieuwegein online. Het
zijn hulpmiddelen die u helpen om
uw stem te bepalen.’
‘De vierjaarlijkse verkiezingen
vormen de basis van de lokale
democratie. Maar daar blijft het
niet bij. De gemeente gaat
regelmatig met u in gesprek over
tal van onderwerpen. Dat doen we
per buurt of wijk als het om zaken
gaat die daar spelen. We gaan met
zo veel mogelijk mensen uit de
stad in gesprek over onderwerpen
die in de hele stad spelen. Een
mooi voorbeeld daarvan is de
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mobiliteitsvisie die afgelopen jaar
is vastgesteld. Verkeer is immers
een onderwerp dat ons allemaal
raakt.’
‘Wij houden regelmatig
flitspeilingen, korte enquêtes, als
we snel willen weten wat er onder
de inwoners leeft. Zo hebben we in
december voor de derde keer een
flitspeiling gehouden over corona
en u gevraagd waar de gemeente
extra op moet inzetten.
Aangenaam verrast, maar ook
trots leerde wij dat een groot deel
van de Nieuwegeiners hun weg
vinden in deze tijd. Dat betekent
niet dat men blij is met de situatie.
De uitkomsten van deze peiling
gebruiken we om ons beleid aan te
passen. Zo werd aangegeven dat
er behoefte is aan meer activiteiten
voor jongeren en ouderen om
eenzaamheid tegen te gaan. De
komende tijd zult u meer hierover
horen.‘
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Raani Shewdat

Dahlia's Keuken
en Dagbesteding
geeft mensen
met een beperking
een fijne dagbesteding
op Sportpark Galecop
De vijf sportverenigingen die gebruikmaken van Sportpark Galecop hebben
zich, binnen de Coöperatie Sportpark
Galecop verenigd, met als doel, naast
het aanbieden van hun kernactiviteiten
(atletiek, honk- en softbal, rugby, voetbal en golf) ook plaats te bieden aan
andere vormen van activiteiten.
Daarmee bereikt de Coöperatie dat er
een breder gebruik van alle voorhanden zijnde faciliteiten wordt gemaakt.
Zo worden de velden en banen ook
buiten de kernactiviteiten van nut en
worden kantines, vergaderruimten
beter gebruikt. Mooie bijkomstigheid is
dat de verhuur van velden, banen, kantines en vergaderruimte geld in de laatjes brengt bij de sportverenigingen.
Dahlia’s Keuken en Dagbesteding
Een nieuwe activiteit die in maart van start
gaat komt uit het brein van Raani Shewdat
(29 jaar), de oprichter van Dahlia’s
Keuken en Dagbesteding, gericht op het
verzorgen van een zinvolle dagbesteding

deze mensen een afstand tot de arbeidsmarkt die het lastig maakt om een plekje
te vinden in de maatschappij.’
Raani werkte jarenlang in de gehandicaptenzorg. onder meer in het Abrona Hotel
in Oudewater. Daar ontdekte Raani dat zij
haar passie (koken en bakken) èn de zorg
voor mensen met een licht verstandelijke
beperking perfect kon combineren. Toen
Abrona het hotel moest sluiten en zij het
werk, dat haar zo goed paste, niet langer
kon uitvoeren, gaf dat Raani de tijd om
eens goed na te denken over 'hoe nu verder'.
aan mensen met een licht verstandelijke
beperking. Raani daarover: ‘Werken bij
Dahlia's betekent dat je je nooit hoeft te
vervelen. Dahlia's biedt verschillende
soorten werkzaamheden op Sportpark
Galecop. Daardoor is er voor iedereen wel
iets passends te doen. Ervaring is niet
nodig, er is alle ruimte om te leren.’
Mensen helpen
is het mooiste om te kunnen doen
Raani: ‘Wanneer je niet kunt functioneren
zoals je eigenlijk wilt, bijvoorbeeld door
een licht verstandelijke beperking kan dat
erg frustrerend zijn. Je kunt vastlopen op
werkgebied, maar ook privé. Er is voor
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Als sportvrouw (want dat is zij ook) was en
is opgeven geen optie: zij moest en zou
haar passie koken en bakken in combinatie met haar drang te willen zorgen voor
mensen met een beperking èn zo mogelijk
met een relatie tot sport leven inblazen:
‘Na jaren werken in de gehandicaptenzorg
wilde ik meer doen. Mijn passie voor koken en bakken en het helpen van mensen
met een beperking combineer ik nu in
Dahlia's. Ik heb altijd een groot hart voor
de zorg gehad. Het is ontzettend mooi om
de mensen die dat nodig hebben te helpen, zodat ook zij zinvol bezig kunnen
zijn’.
(verder lezen)
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Lokale Vernieuwing nam
deel aan verkiezingsdebat
in Buurtplein Zuid
In buurtplein Zuid werd afgelopen
dinsdag een verkiezingsdebat georganiseerd waaraan Lokale Vernieuwing,
Groen Links en de Christen Unie hebben deelgenomen. Het debat vond
fysiek plaats en was duidelijk in trek:
het maximaal aantal plaatsen was
bezet!
Onder leiding van René Hansen voerden
de drie partijen een debat over actuele
onderwerpen, zoals veiligheid, vertrouwen in de politiek, wonen, verkeer en
duurzaamheid. Volgens Lokale Vernieuwing is het duidelijk dat Nieuwegein toe
is aan een lokale partij, die duidelijke taal
spreekt, zegt waar het op staat en een
sterke visie heeft over hoe Nieuwegein
veiliger, duurzamer en gezelliger kan
worden voor alle Nieuwegeiners.

FOTO: DE TWEEDE VERDIEPING

Het verkiezingsprogramma van Lokale
Vernieuwing is te vinden op
duidelijkpunt.nl.

Dahlia's Keuken
en Dagbesteding
geeft mensen
met een beperking
een fijne dagbesteding
op Sportpark Galecop
(vervolg van pagina 4)
Gezonde voeding
met een verwenaspect
‘Dahlia's staat achter een gezonde
leefstijl. Bewust zijn over wat je in
jouw lichaam stopt. Wij laten je
zien dat gezond eten leuk is. Kies
vaker voor vers gemaakte producten. Balans in voeding vinden wij
erg belangrijk, zo houden we het
dus leuk. Want met de juiste balans, zul je meer kunnen genieten.
Dat voelt goed!’
Haar businessplan spreekt van het
opzetten van een eigen bedrijf, een
eigen dagbesteding voor mensen
met een beperking, waar het maken van verantwoorde, gezonde
voeding (vanuit de sportgedachte)
belangrijk is, maar waar het verwenaspect eveneens een belangrijke factor is.
Om haar ideeën gestalte te geven
begon Raani in eerste instantie in
haar eigen keuken te bakken,
koken, creëren waarna haar producten gretig aftrek vonden binnen
familie-, vrienden- en kennissenkring. En even later tot ver daarbuiten. Waarna Raani, met hulp
van een goede vriendin een website tot stand bracht. Toen de
verkoop van Raani's creaties ook
via de website succesvol bleek,
durfde Raani het aan de eerste
werkelijk stap tot de verwezenlijking van Dahlia's Keuken te zetten.
Die eerste stap was om een geschikte lokatie te vinden voor
Dahlia's Keuken. Daar hielp haar
sportleven. Immers, keukens in
kantines van sportverenigingen
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staan het grootste deel van de
week leeg, wachtend op sporters...
Van het een kwam het ander en al
snel werd er een gesprek gearrangeerd met Jimte Poelman, sportparkmanager van de Coöperatie
Sportpark Galecop. Dat gesprek
leidde er toe dat Raani nu hard aan
het werk is om haar droom in en
vanuit de kantine van de
Nieuwegein Diamonds te verwezenlijken. Daarmee is niet alleen
Sportpark Galecop maar heel
Nieuwegein een mooie start-up
rijker. Een start-up die in maart van
start gaat.
Raani nog eens: ‘Mijn doel is om
mensen binnen de doelgroep te
begeleiden en te ondersteunen
waar nodig. Zodat zij ondanks hun
beperkingen kunnen meedraaien in
de maatschappij. Daarnaast willen
wij voor een zinvolle daginvulling
zorgen. We doen er alles aan om
de mensen met een glimlach hun
dag bij ons af te laten sluiten.’
Dahlia’s mogelijkheden
Dahlia’s biedt mensen die mee
willen doen verschillende activiteiten:
• In Dahlia's keuken maak je de
lekkerste dingen klaar: heerlijkheden zoals handgemaakte truffels,
kaneelbroodjes, granola en meer.
• In de horeca van de golfbaan ontvang je gasten, serveer je bestellingen en help je bij schoonmaakwerkzaamheden.
• In de gebouwen en op de velden
van de sportverengingen help je
mee bij het onderhoud en doe je
allerlei klusjes.
Daarnaast gaat Dahlia’s Keuken
en Dagbesteding workshops aanbieden naast activiteiten als yoga,
sportlessen en spelletjes.
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deze locatie. De realisatie van het
project is in partnership met grondeigenaar Dunavest ontwikkeld. Het
nieuwe restaurant komt op een
foodcourt waar ook andere horecagelegenheden zich zullen vestigen.

Zaterdagse feestjes
in DE KOM Carroussel
Iedere zaterdagochtend is het gezellig
druk in de ateliers van DE KOM, want er
wordt geknutseld, gedanst en muziek
gemaakt! Hier zie je drie prachtige
meesterwerkjes die laatste bij DE KOM
carrousel (5+) voor beeldende kunst zijn
ontworpen door deze getalenteerde kunstenaars. Elke week kruipen ze daar in
een andere rol en bedenken ze weer iets
nieuws bij de theater workshop!
Deze gratis lessen zijn van 10.30 tot
12.00 uur in een van onze ateliers op de
begane grond, dus schuif gezellig aan!

McDonald’s
start bouw van
nieuw restaurant
langs A27 in Nieuwegein
McDonald’s is afgelopen vrijdag
gestart met de bouw van haar
nieuwe restaurant in Nieuwegein. Het nieuwe restaurant
wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Het Klooster. Het restaurant verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar haar deuren te
openen en gaat in de directe omgeving ruim tachtig arbeidsplaatsen bieden. Extra bijzonder
is dat het duurzame project, met
tal van slimme en energiebesparende oplossingen, op initiatief
van McDonald’s is ontwikkeld.
Met de bouw van het nieuwe restaurant speelt McDonald’s in op de
duurzame ambities van de gemeente Nieuwegein. Er wordt zo
duurzaam mogelijk gebouwd; het
restaurant wordt volledig gasloos,
het krijgt groene energie, een
warmte terugwinsysteem om met
keukenwarmte de lobby te verwarmen en energiezuinige friteuses.
Daarnaast worden waterbesparende urinoirs geplaatst en wordt
er gewerkt met LED-verlichting en
circulaire vloer- en wandtegels.
Gasten die onderweg zijn kunnen
daarnaast letterlijk en figuurlijk
gaan bijtanken bij McDonald’s via
de elektrische snellaadpunten op
het parkeerterrein. En ondertussen
kan men bij de McCafé barista een
lekkere koffiespecialiteit bestellen.
De dubbele drivelane biedt snelheid en gemak, omdat twee auto’s
tegelijk kunnen bestellen. Binnen in
het restaurant zijn er 165 zitplaatsen voor gasten en met lekker
weer kunnen mensen ook buiten
genieten op het terras.
McDonald’s heeft zelf het initiatief
genomen voor ontwikkeling van
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Aart Jan Verdoold, CEO Dunavast:
‘De verworven positie op deze strategische locatie past uitstekend bij
zowel McDonald’s als Dunavast en
is een waardevolle en solide toevoeging aan onze vastgoedportefeuille. Het realiseren van hoogkwalitatief en visueel aantrekkelijk
vastgoed met gebruik van duurzame materialen en vooruitstrevende
technologie is passend bij de tijd
van nu. Een samenwerking om
trots op te zijn.’
Michèle Boudria, Managing Director McDonald’s Nederland, is enthousiast over de bouw van het
nieuwe restaurant: 'Ik ben zeer
trots op ons team dat het initiatief
heeft genomen tot ontwikkeling van
dit mooie nieuwe restaurant op een
prachtige locatie. Sinds ons eerste
restaurant in Nieuwegein hebben
we een goede band opgebouwd
met gasten uit Nieuwegein. Ik kijk
ernaar uit om ook het nieuwe restaurant een ontmoetingsplek voor
families en vrienden te laten zijn.
Heel mooi dat we ook zo’n tachtig
nieuwe collega’s mogen verwelkomen, die bij ons alle ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld met het volgen van een mboof hbo-opleiding via onze
McDonald’s Academy. Ik kan niet
wachten tot de opening van dit
nieuwe restaurant.'
Voor veel werknemers is
McDo-nald’s niet alleen een eerste
bijbaan, maar ook een plek waar
collega’s kunnen groeien, ontwikkelen en vooral zichzelf kunnen
zijn. De afgelopen tien jaar behaalden zo’n zesduizend medewerkers door heel Nederland een
erkend mbo-diploma via de
McDonald’s Academy, in samenwerking met opleidingspartner
SVO. Het afgelopen jaar voegde
McDonald’s daar een associate
degree programma op hbo-niveau
aan toe in samenwerking met
Avans Hogeschool. Met de
McDonald’s Academy biedt
McDonald’s een unieke combinatie
van werken en leren aan. Uiteraard
zijn ook nieuwe collega’s van restaurant Nieuwegein welkom op de
McDonald’s Academy.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Februari 2008
In de Willem Alexanderschool (Vreeswijk) vond een
groots school-schaak-toernooi plaats. Deze jongen
heeft het goed begrepen: voordat je aan je partij begint
tracht je je opponent te imponeren.

Nieuwe website
planregistratie Wonen
geeft inzicht in
plancapaciteit woningbouw
Utrechtse gemeenten, waaronder Nieuwegein, kunnen hun woningbouwplannen op een gebruiksvriendelijke manier
invoeren op de nieuwe website planregistratie Wonen. Door dit te doen,
ontstaat er een actueel beeld van de
plancapaciteit voor de woningbouw in
de provincie Utrecht. Ook is het mogelijk voor gemeenten om relevante gegevens over hun woningbouwplannen te
raadplegen. Zelf gebruikt de provincie
Utrecht deze gegevens om te kijken of
er genoeg plannen worden gemaakt om
woningen te bouwen. Ook wordt het
voor de provincie makkelijker om gegevens over de plancapaciteit aan te leveren bij het Rijk wanneer hier om
wordt gevraagd.
Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Ik ben
blij dat we op deze manier inzichtelijk kunnen maken hoe het is gesteld met de toekomstige woningbouwplancapaciteit in onze provincie. Het biedt gemeenten inzicht
en overzicht in hun bouwplannen en hierdoor kan ook bekeken worden waar ondersteuning gewenst is. De website is gebruiksvriendelijk en door ons zelf ontwikkeld, daar ben ik best trots op.'
Het woningtekort in de provincie Utrecht is
groot. Het plannen en registreren van woningen is belangrijk om inzicht te krijgen in
hoeverre, waar en wanneer het woningtekort wordt ingelopen. Van Muilekom:
'We gebruiken de data en de informatie
over de plancapaciteit ook in gesprekken
met gemeenten over waar er woningen
neergezet kunnen worden, het zogenaamde Regionaal programmeren. Ik roep

dan ook alle Utrechtse gemeenten op om
zo snel mogelijk de planregistratie Wonen
zo compleet mogelijk te maken.'
Rijk inzicht bieden in plancapaciteit
Het is voor andere partijen en inwoners
ook mogelijk om de planregistratie Wonen
te raadplegen. De provincie Utrecht heeft
de website grotendeels zelf ontwikkeld.
Hierdoor is het makkelijker om sneller in te
spelen op de wensen van de gemeenten,
maar ook die van het Rijk. De planregistratie Wonen is een groeimodel. Dat bete7

kent dat het een dynamisch systeem is en
verder wordt ontwikkeld op basis van wensen van gebruikers. De planregistratie
Wonen wordt twee keer per jaar bijgewerkt, zodat het overzicht van de woningbouwplancapaciteit actueel blijft.
Actuele woningbouwplannen
in de provincie Utrecht
In de kaart staan de openbare woningbouwplannen zoals deze op dit moment
zijn ingevoerd in de planregistratie applicatie.
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www.rijnhuyse.nl/jeugdtoernooi
Ondergrond: Smash Court
Locatie: Rond het Fort 12
3439 MK Nieuwegein
(030) 603 2532
Email: jeugdtoernooi@rijnhuyse.nl
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Inschrijven:
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FOTO VAN DE WEEK

Op twitter ontdekte de redactie deze week de door
@pbttf daarop geplaatste foto van een situatie op het
Muntplein. Wat een genot, die fietsenrekken. Vooral
wanneer er eentje pal achter een 'anti-parkeerpaaltje'
geplaatst is. In ieder geval blijft dit fietsrek op deze
manier mooi nieuw.

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

Valentijn actie
Vrijwilligers van het jaar
verkiezing 2022
In de gemeente Nieuwegein gebeurt
heel veel op het gebied van vrijwilligerswerk en iedereen kent wel een
vrijwilliger die voor hem of haar belangrijk is. Denk aan vaders en moeders die regelmatig op school helpen.
Of vrijwilligers van de brandweer. Of
de mantelzorger van je buurman. De
zwerfafvalpakker in jouw straat.
Volgens de D66 in Nieuwegein spelen
vrijwilligers een belangrijke rol in de
samenleving. Vrijwilligers dragen bij aan
sociale verbinding, kostenbesparing, ondersteuning en identiteit. Dit doen ze
vaak belangeloos, maar niet vrijblijvend,
voor de essentiële voorzieningen in onze
samenleving. Aanmelden kan via het
e-mailadres: info@d66nieuwegein.nl.
D66 Nieuwegein gaat ook dit jaar in onze
stad weer een vrijwilliger in het zonnetje
zetten. Ken je iemand die deze aandacht
verdient, meld hem of haar uiterlijk zondag 13 februari aan met een korte motivatie.
De genomineerde mag een inwoner van
Nieuwegein zijn, maar mag ook een inwoner zijn uit een andere gemeente die
als vrijwilliger actief is in Nieuwegein. Ook
kan in plaats van een individu een hele
groep of vrijwilligersorganisatie worden
genomineerd.
14 februari wordt via de social media
kanalen van D66 Nieuwegein de winnaar
bekend gemaakt en nemen we contact
op met de gelukkige(n). De uitreiking zal
Corona-proof worden georganiseerd.

(Reserve)stemmentellers
en (reserve)stembureauleden
gezocht!
Woensdag 16 maart vinden de
gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Voor de bezetting van de
stembureaus is de gemeente op
zoek naar enthousiaste (reserve)
stembureauleden en (reserve)
stemmentellers.
Wat wordt er verwacht
van stembureau leden?
Samen met andere stembureauleden zorg je ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt en dat de
handmatige telling van de stembiljetten ’s avonds na 21.00 uur zorgvuldig gebeurt. Je krijgt vooraf een
digitale instructie, zodat je precies
weet wat je taak is. Voor je hulp
krijg je een financiële vergoeding.
Stembureauleden moeten aan
een aantal eisen voldoen
• Op de dag van de stemming ben
je 18 jaar of ouder.
• Je behoort niet tot de groep met
verhoogd risico als het gaat om
corona.
Je kunt je aanmelden als stembureaulid voor een hele dag (vanaf
07.00 uur tot einde telproces), of
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alleen voor het tellen na afloop
(vanaf 20.45 uur). Iedereen die
zich aanmeldt, volgt verplicht een
online instructie. Alleen als je deze
goed hebt afgerond, kun je worden
benoemd. Het is mogelijk dat je op
de reservelijst wordt geplaatst.
Richtlijnen RIVM
De gemeente vindt je gezondheid
erg belangrijk en treft alle maatregelen om de verkiezingen goed
en veilig te organiseren. Voor de
gehele procedure volgt de gemeente de richtlijnen van het
RIVM.
Vergoeding
Met jouw medewerking is het mogelijk om de verkiezingen met succes te laten verlopen. Je krijgt
daarom een vergoeding als stembureaulid. Je krijgt de precieze vergoeding te horen nadat je je hebt
aangemeld.
Heb je vragen?
Neem dan gerust contact op met
team Verkiezingen via telefoonnummer 14030 of verkiezingen@nieuwegein.nl. Via dit
e-mailadres kun je je ook aanmelden voor (Reserve)stemmenteller en/of (reserve)stembureaulid.
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Harriet Zuidervaart

Verschillende dans- en
muziekactiviteiten
in Dorpshuis Fort Vreeswijk
De versoepelde coronamaatregelen
maken het mogelijk om weer activiteiten te organiseren. Zo staan er de komende tijd salsadansen en buikdansen op het programma, en wordt er
gestart met een groep ukelele spelen.
Alle activiteiten zijn geschikt voor jong en
oud, ervaren en onervaren. Ook Soep &
Cultuur wordt weer opgepakt: elke laatste
zondagmiddag van de maand genieten
van een cultureel optreden én een kop
soep.
Workshop salsadansen
In een workshop van een uur leren de
deelnemers op 16 februari de basisbewegingen van de salsa, een van oorsprong Cubaanse dans. De les wordt verzorgd door professioneel dansleraar
Celia Barradas.
Cursus buikdansen
Buikdansen is een manier om lekker te
bewegen op muziek en aan een soepel
lijf te werken. Joke Roomenburg verzorgt
een cursus van 10 lessen. Op 16 en 17
februari is er een kennismakingsles.
Daarna hoef je pas te beslissen of je mee
wilt doen aan de cursus.
Ukelele spelen
Samen ukelele (leren) spelen, zingen en
plezier hebben met elkaar. Daar gaat het
om bij de ukelele groep die op 21 maart
van start gaat. Onder de bezielende leiding van Harriet Zuidervaart leren de
deelnemers vrolijke en gevoelige liedjes
te spelen.
Meer informatie over deze en andere activiteiten is te vinden op de website van
Dorpshuis Fort Vreeswijk. Wist je trouwens dat het ook mogelijk is om een
ruimte te huren op het Fort? Die informatie is ook te vinden op de site.

Verkiezingsactiviteiten
in de bibliotheek
Op 14, 15 en 16 maart is het tijd
om te stemmen. Hoe kan het anders in Nieuwegein? Praat mee
en laat je mening horen! Bibliotheek De tweede verdieping organiseert nog een laatste keer
een verkiezingstour in Buurtplein Galecop.
Met lokale politici kun je praten
over onderwerpen die je belangrijk
vindt: (verkeers)veiligheid, groen,
woningbouw en meer. De bijeenkomst wordt gepresenteerd door
René Hansen. Na afloop is er gelegenheid om, onder het genot van
een hapje en drankje, met elkaar
van gedachten te wisselen.
De verkiezingstour wordt afgesloten met een verkiezingsdebat in
theater De KOM op maandag 14
maart van 19.30 tot 23.00 uur (let
op: vervroegde aanvangstijd!). Laat
weten wat jij vindt van de vijf stellingen door mee te stemmen! Alle
partijen zijn uitgenodigd.
Waar en wanneer
• Buurtplein Galecop
CDA - VSP - D66
woensdag 23 februari
20.00 tot 22.30 uur.
• Theater DE KOM
verkiezingsdebat
maandag 14 maart
19.30 tot 23.00 uur.
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Nieuwegeinlezing
Daarnaast kun je op donderdag
17 februari van 20.00 tot 22.00 uur
meedoen aan de Nieuwegeinlezing
in de bieb. Wetenschappelijk
medewerker Harmen Binnema
(Universiteit Utrecht) vertelt dan
alles over de ontwikkelingen binnen de Nieuwegeinse gemeenteraad in de afgelopen 50 jaar.
Expositie burgemeesters
In het vijftigjarig bestaan van
Nieuwegein zijn er zes burgemeesters geweest. De portretten
van deze mannen hangen tot
16 maart in de bibliotheek, met
meer informatie over hun leven.
Kidsredactie stelt vragen
Kinderen (8+) leren tijdens de
Kidsredactie op woensdag 2 maart
van 15.30 tot 17.00 uur van een
échte journalist hoe je de waarheid
boven tafel krijgt en de beste vragen stelt.

FOTO: AREND BLOEMINK
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Maak kennis met
Fred de Muis,
het nieuwe vriendje
van Klavertje Koe

Privacy op je smartphone
Tips en tricks
bij de DigiBrigade in de bieb
Je kunt je smartphone gebruiken om
te appen, te bankieren, te bellen en
om iets op te zoeken. En natuurlijk
voor een van de vele apps die je kunt
downloaden. Maar hoe zit het met de
veiligheid? In maart en april staan de
themabijeenkomsten van de DigiBrigade in het teken van smartphones.
Dinsdag 1 maart, 15.30-17.00 uur
Privacy
We gaan aan de slag met instellingen,
het wissen van je (zoek)geschiedenis en
anoniem zoeken op Google. Natuurlijk
krijg je een hoop handige tips. Voorkennis is niet nodig, wel is het handig als je
je eigen smartphone of tablet meeneemt.
Meedoen? Meld je online aan of bij het
infopunt in de bieb.
Dinsdag 5 april, 15.30-17.00 uur
WhatsApp
Wil je meer weten over WhatsApp en alle
mogelijkheden die deze app je biedt? Dan
is deze themabijeenkomst iets voor jou.
Videobellen, foto’s versturen, je locatie
delen en je WhatsApp personaliseren:
alles komt aan bod. Neem je smartphone
mee en meld je online of bij het infopunt
in de bieb aan om mee te doen.

Tweemaal in de week verzorgen
Conny de Vries (rechts op de
foto) en Anja Oosterbeek in het
Milieu Educatief Centrum (MEC)
een cursus Muziek op Schoot.
Bestemd voor kinderen van 1 tot
4 jaar èn hun (groot)ouders.
Kinderen en (groot)ouders gaan
sámen op een muzikale ontdekkingsreis en natuurlijk wijzen
Klavertje Koe of Fred de Muis,
hoewel Fred nog best een beetje
verlegen is, de weg. Tijdens de
ontdekkingsreis maken (groot)ouders en kinderen samen muziek,
dansen en zingen ze samen, luisteren en spelen ze samen en
hebben bovenal sámen veel plezier.
Kinderen worden tijdens de cursus
gestimuleerd in hun onwikkeling
qua gevoelens, taal, spraak, motoriek, een beetje discipline (opruimen bijvoorbeeld), sociaal gedrag
en ze bloeien daarvan nog op ook,
ze vinden het heerlijk.
Klavertje Koe en haar nieuwe
vriendje Fred de Muis wonen in de
Muziekstal. Ze zijn de creatie van
Conny de Vries, voor veel Nieuwegeiners geen onbekende, en Anja
Oosterbeek, haar nieuwe partner in
de Muziekstal. Beiden hebben
zich, naast hun muziekopleiding,
gespecialiseerd in het geven van
muzieklessen aan (heel) jonge
kinderen. Wie ze bezig ziet, wordt
vanzelf meegenomen in hun enthousiasme.
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In het MEC is onlangs de wintercursus van start gegaan. Maar
voor wie nieuwsgierig is en alsnog
mee wil doen: dat kan. Kom donderdag of vrijdag naar het MEC in
het Natuurkwartier of neem contact
op via de website. Daar vind je ook
de adresgegevens, een inschrijfmogelijkheid, de prijs van de cursus en de juiste tijden.
Anja en Conny zijn beiden muzikale duizendpoten en bespelen allebei meerdere instrumenten. Daarnaast beschikken beiden over een
heerlijk stemgeluid dat er toe bijdraagt dat de, zelfgeschreven en
zelfgecomponeerde, liedjes goed
en meezingbaar overkomen. Grappig is dat Conny tijdens de fotosessie, waar volop gemusiceerd en
gezongen werd, aangaf dat de
twee partners in de Muziekstal
'elkaar nog aan het verkennen zijn'.
Als dat werkelijk zo is, dan belooft
dat nog wat voor de toekomst!
De Muziekstal verzorgt niet alleen
bij het MEC muziekcursussen. Ook
in bibliotheken, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en theaters
zijn Klavertje Koe en Fred de Muis
graag geziene gasten. Conny is
tweede paasdag te vinden in de
theaterzaal van Slot Zeist met
'Klavertje Koe zoekt en Ei'. Hoe
toepasselijk.
De avonturen van Klavertje Koe
zijn ook te beleven en te volgen in
een serie Klavertje Koe boekjes
waarvan zojuuist het derde deel is
verschenen. Geheel in eigen beheer geschreven, geïllustreerd en
uitgegeven door Conny de Vries.
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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.

Linda: 'Luchtfietserij? Inderdaad: deze week liet ik
als Doortrappen-ambassadeur de senioren bij
Geinoord MEVE weer fietsen zónder fiets. Zo blijf je
toch FietsFit, ook als fietsen even niet gaat. Bijvoorbeeld omdat het weer te slecht is, of omdat je herstelt
van een ziekte of operatie. Stap je straks weer fluitend
op de fiets voor een rondje. Want er gaat toch niks
boven echt fietsen met de wind door je haren.’

Nachtelijke afsluiting A12
Galecopperbrug
Van zaterdag 19 op zondag 20 februari
2022 is de Galecopperbrug, zowel richting Arnhem als de oprit Nieuwegein
(16), van 23.00 tot 08.30 uur volledig
afgesloten voor al het verkeer. De oprit
Kanaleneiland (17) blijft wel open. Tijdens de nachtafsluiting wordt de brug
nauwkeurig ingemeten om goed voorbereid te zijn op de werkzaamheden die
later dit jaar zullen plaatsvinden.

Eerste
GGD Informatiepunt
voor de regio
in Nieuwegein

Iedereen is van harte welkom.
Medewerkers op het Informatiepunt nemen alle tijd voor een
gesprek.

Omleiding
Het verkeer richting Arnhem wordt in de
nacht van 19 februari omgeleid. De extra
reistijd is ongeveer 15 minuten. Gele borden leiden doorgaand verkeer richting
Arnhem om via de N230 (Noordelijke
Randweg Utrecht) en de A27 richting
Utrecht. Bestemmingsverkeer wordt
lokaal via gele borden omgeleid. In het
kaartje hieronder de omleidingskaart.
Het verkeer richting Den Haag ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

In Nieuwegein kunnen inwoners
sinds zaterdag 5 februari antwoord krijgen op alle vragen
over gezondheid bij het Informatiepunt van de GGD; het eerste
Informatiepunt in de regio. Om
12.00 uur gingen de deuren open
voor publiek aan de Laag Raadstede 4 in winkelcentrum Cityplaza, daar waar het Informatiepunt is gevestigd. Het Informatiepunt is goed bereikbaar met
auto en ov en goed toegankelijk
voor mindervalide bezoekers.

Wil je komen kennismaken?
Kom dan gerust langs bij het Informatiepunt, een afspraak is niet
nodig. Het Informatiepunt is 7 dagen per week open: maandag t/m
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
en op zondag van 12.00 tot 17.00
uur.

Groot onderhoud
Medio 2022 starten we met groot onderhoudswerkzaamheden aan de Galecopperbrug richting Arnhem. De grootste
opgave hierbij is het vervangen van de
stalen kabels (tuien). Dit is nodig omdat
ze het einde van hun levensduur naderen. We verwachten dat de werkzaamheden duren tot 2024.

Persoonlijk en dichtbij
Met dit Informatiepunt is het voor
inwoners mogelijk om dichtbij, in
de buurt, op een persoonlijke manier hun vragen te stellen. Zij kunnen elke dag terecht. Met vragen
over bijvoorbeeld gezond leven,
corona en opvoeding. Of over
stress en mentale gezondheid.
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Vervolg op afsprakenloket
Dit Informatiepunt is een vervolg
op het GGD-afsprakenloket dat
vorig jaar in het Stadshuis van
Nieuwegein was gevestigd. Inwoners konden daar een afspraak
laten maken voor een Coronaprik.
‘We merkten toen dat er veel andere vragen over gezondheid werden gesteld. Dat was voor ons en
de gemeente Nieuwegein aanleiding om te kijken naar een voortzetting. En die is er nu gekomen:
het GGD Informatiepunt’ aldus de
GGD.

De Digitale Nieuwegeiner

Cocaïnevondst
mogelijk scenario
explosie bij Lukassen & Zn.
in Nieuwegein
In de nacht van vrijdag 27 augustus op
zaterdag 28 augustus van het vorig
jaar vond er een explosie bij een
bedrijfspand aan de Laagraven in
Nieuwegein. Er vielen destijds geen
gewonden, maar de explosie veroorzaakte wel forse schade aan de voorgevel. Het onderzoek kreeg recentelijk
een bijzondere wending. Er is een relatie met een grote hoeveelheid drugs
die in Antwerpen begin augustus werd
ontdekt.
Nader onderzoek naar het incident met
de brandbom bij het bedrijf Lukassen &
Zn. in Nieuwegein heeft namelijk uitgewezen dat dit incident vermoedelijk
gerelateerd is aan de vondst van ongeveer 3.500 kilo cocaïne in een container
bananen uit Columbia door de politie in
Antwerpen begin augustus. De Belgische
politie nam de hoeveelheid cocaïne in
beslag, waarna de importeur de bananen
heeft door geleverd aan het betreffende
bedrijf in Nieuwegein.
Uit onderzoek is er een zeer reëel scenario naar voren gekomen dat de cocaïne
handelaren hebben gedacht dat de cocaïne zou zijn door geleverd aan het
bedrijf in Nieuwegein. Dit is echter een
misvatting aangezien de inbeslaggenomen partij cocaïne direct na aantreffen
door de Belgische autoriteiten is vernietigd. De politie zet het onderzoek
voort.

St. Antonius
Ziekenhuizen
worden volledig rookvrij
Een rookvrije generatie. Zo ziet
longarts Hans Hardeman van het
St. Antonius Ziekenhuis het
graag in 2035. 'Kinderen die in
2017 geboren zijn, zijn dan 18
jaar. Hoe mooi zou het zijn als
deze kinderen rookvrij opgroeien en zelf niet gaan roken. De
wereld wordt rookvrij.' Dit jaar
volgt een kleine stap in de goede
richting: het St. Antonius Ziekenhuis wordt volledig rookvrij,
wat betekent dat er op het gehele terrein niet meer gerookt mag
worden.
Roken in het ziekenhuis is natuurlijk al veel langer verboden, maar
roken op het buitenterrein, op de
daarvoor aangegeven plekken,
mag nog wel. Vanaf dit jaar is ook
dat niet meer toegestaan, een landelijke afspraak tussen de ziekenhuizen. Alle rookabri’s en -palen op
het terrein worden weggehaald en
borden met ‘rookvrij’ worden opgehangen. 'Ik ben heel blij dat we als
St. Antonius op deze manier ook
ons steentje bijdragen aan een
rookvrije generatie', aldus Hardeman, naast longarts ook lid van de
projectgroep die zich bezighoudt
met een rookvrij ziekenhuis.
Hij ziet ze elke dag op zijn spreekuur: patiënten met (ernstige) longaandoeningen als gevolg van roken. 'Longkanker, longembolie,
maar ook huidkanker en hart- en
vaatziekten komen veel vaker voor
bij rokers. Herstel na operatie of
ziekte gaat een stuk langzamer bij
mensen die roken en het duurt langer voordat een wond genezen is.'
Hardeman wijst erop dat mensen
die besluiten te stoppen met roken
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daar direct de voordelen van merken. 'Binnen 2 á 3 dagen proef en
ruik je beter, met een paar weken
is je conditie verbeterd en met een
jaar is het risico op hart en vaatziekten met de helft verminderd.'
Stoppen met roken
Toch is het voor veel mensen erg
moeilijk om te stoppen met roken.
Dat ziet ook Hardeman. 'Zo’n 60
tot 70 procent van de rokers wil
eigenlijk stoppen en ieder jaar doet
ongeveer een derde van alle rokers een serieuze stoppoging,
maar omdat het zo’n hardnekkige
verslaving is, is dat erg moeilijk.'
Zien roken doet (eerder) roken volgens Hardeman en daarom kan
een rookvrij ziekenhuis helpen roken te ontmoedigen. 'Hoe minder
je met roken in aanraking komt,
hoe minder behoefte je hebt aan
een sigaret en hoe sneller je geneigd bent te stoppen. Andersom
werkt het ook: als je net buiten een
sigaret hebt gerookt en daarna
(nog ruikend naar rook) een patiënt
ziet, kan hij of zij zomaar de behoefte krijgen om ook een sigaret
op te steken.'
Die rookwalm voor het ziekenhuis
is niet meer van deze tijd. Bovendien hebben we als ziekenhuis een
voorbeeldfunctie als het gaat om
gezond gedrag. Daarom vinden we
het belangrijk een organisatie te
zijn, die maximaal bijdraagt aan de
preventie van roken en het stoppen
met roken. Bang dat het pleiten
voor een rookvrije generatie zal
zorgen voor minder werk als longarts is Hardeman niet. 'Nee, hoor',
lacht hij. 'Mijn werk zal er misschien anders uit komen te zien,
maar er zijn genoeg andere uitdagingen.'
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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 draaibrug aan de Doorslag met het
brugwachtershuis en links de Olie- en Lijnkoekenfabriek van C.J. Cockuyt & Co.
De kaart komt uit ongeveer 1920. Uitgever was A.
Breedveld uit Jutphaas. Breedveld was olieslager van
beroep en werkte bij het bedrijf van C.J. Cockuyt,
woonde in de zogenaamde ‘oliebuurt’. De drukker is
onbekend maar gedrukt in zwart/wit en later ingekleurd.

IVN Winterwandeling
in park Oudegein
De afdeling Nieuwegein-IJsselstein
e.o. van het instituut voor natuureducatie (IVN), organiseert op zaterdag
19 februari een excursie door park
Oudegein in Nieuwegein. Deze excursie start om 10.00 uur op het pleintje
voor het Milieu Educatie Centrum
(MEC) in het Natuurkwartier aan het
Geinoord 9.
Park Oudegein is het groene hart van de
stad Nieuwegein. De natuur is dichterbij
dan je denkt. Wie weet zie je een prachtige ijsvogel met zijn blauwe, glanzende
rug in de zon. Ook de bomen en de grienden in het park zijn in de winter mooi.
Het is een winterse wandeling voor jong
en oud. Loop mee en beleef de natuur
dicht bij huis.
De organisatie verzoekt deelnemers om
zich van tevoren aan te melden voor deze
excursie. Dit voor de voorbereiding van
de excursie en de beperkte groepsgrootte.
Voor meer informatie en je aanmelding
kunt je e-mailen naar IVN-gids Carin
Laarman. Haar e-mailadres is:
carin.laarman@live.nl.

Politie Nieuwegein
waarschuwt
voor autodiefstal
met keyless entry

een metalen sleutelbakje. Dat zou
ervoor moeten zorgen dat het signaal van de sleutel wordt geblokkeerd.

De politie in Nieuwegein krijgt
steeds vaker te maken met diefstal van auto‘s tegen die opengaan zonder sleutel (keyless entry). Hiervoor waarschuwt zij bewoners op haar Facebookpagina.

Gaston de Ruiter laat in een reactie weten dat deze optie nutteloos
is. hij oppert: ‘Enige dat helpt is
een lood omhulsel/bakje die helemaal dicht is. Of batterij eruit halen.’
Je kunt het keyless entry systeem
ook laten blokkeren, als er nog
knopjes op de sleutel zitten om de
auto te openen en te sluiten. Dat
kan bij de dealer.
Verder is het natuurlijk handig om
goed verzekerd te zijn. ‘Zorg dat je
goed verzekerd bent. Informeer bij
je verzekeraar of je goed verzekerd
bent wanneer er iets met je auto
gebeurd, ook bij diefstal met ‘keyless entry.’ Het is verstandig om na
te gaan bij je verzekeraar hoe je
verzekerd bent’ aldus de politie in
Nieuwegein.

Onlangs werd er nog een auto gestolen aan de Lekboulevard. Zo’n
900.000 auto’s hebben zo’n systeem in Nederland (ontgrendeling
met smart key). 80% van deze auto’s zijn een potentieel gemakkelijk
doelwit voor autodiefstal.
In het bericht op Facebook laat de
politie weten dat het verstandig is
om de autosleutel goed op te bergen. Leg deze bijvoorbeeld niet in
de buurt van de voordeur. Het signaal van de sleutel reikt tot maximaal zes meter. Binnen die zes
meter kunnen criminelen het signaal opvangen.
Een suggestie die de politie doet is
om de sleutel te bewaren in een
sleuteltasje met metaal(folie) of
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Als je verdachte personen rondom
huizen en/of auto’s ziet en dit niet
vertrouwt, kun je het beste 112
bellen, zegt de politie op Facebook.
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Impressie van de Foodcourt op Het Klooster

Bouw Foodcourt
in Het Klooster gestart
Op een strategische plek in Nieuwegein
gelegen aan de A27, heeft Dunavast
enige tijd geleden een locatie verworven voor de realisatie van een Foodcourt op bedrijvenpark Het Klooster.
De locatie is in partnership met
McDonald’s Nederland ontwikkeld.
Vrijdag 4 februari was de feestelijke start
voor de bouw van het Foodcourt dat maar
liefst een bruto vloeroppervlakte van 2.300
m2 krijgt en daarnaast ruimte biedt voor
ruim 200 parkeerplaatsen. Het perceel
heeft een totale oppervlakte 12.105 m².

kening gehouden met het gebruik van circulaire materialen, de meest energiezuinige verlichting en op het terrein zullen veel
groenelementen worden toegepast. Er
wordt onder andere gebruik gemaakt van
zonnepanelen en warmteterugwinning
vanuit de keukens naar de lobby’s. Daarnaast zal het gebouw gasloos worden
opgeleverd. Dit alles met als resultaat,
een duurzame exploitatie voor de gebruiker.
De restaurants zijn gericht op het Waterliniedok en de afslag van de A27. Het

hoogteaccent richt zich op aan de voorzijde van het gebouw en zorgt voor een
baken richting de stad en de snelweg. Met
de ligging van het gebouw, de gebruikte
materialen en terreininrichting wordt aansluiting gezocht met het omliggende gebied zodat een samenhangende stadsentree ontstaat.
Start bouw van het project stond gepland
in oktober 2021 met een geplande oplevering in het derde kwartaal 2022. Naar
verwachting zal de oplevering nu
plaatsvinden medio februari 2023.

De vier units zijn langjarig verhuurd aan
de respectievelijke restaurantketens:
McDonald’s (mede-initiatiefnemer), KFC,
Happy Italy en De Beren.
Deze representatieve ontwikkeling die optimaal in haar directe omgeving is ingepast, vindt aansluiting met de stad Nieuwegein, de A27 en de omliggende bedrijven. Na realisatie biedt het project de gelegenheid om zowel gasten te ontvangen
vanuit de gemeente Nieuwegein als bezoekers vanaf snelweg A27, door haar
aantrekkelijke locatie.
Alle beoogde gebruikers van het Foodcourt hebben een duurzame ambitie met
betrekking tot gezondheid, productie van
voeding, afvalverwerking en minimalisatie
van het aantal logistieke bewegingen van
en naar het terrein. In het ontwerp is re-

Onze videograaf Jos van Vogelpoel maakte
een reportage van het ‘slaan van de eerste paal.’
15

De Digitale Nieuwegeiner

16

De Digitale Nieuwegeiner

17
15

De Digitale Nieuwegeiner

18

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: ‘De binnenstad van Nieuwegein is al jaren in ontwikkeling. Steeds pakken ze weer wat anders aan. Zo komen er vlakbij het
gemeentehuis grote woontorens. Het grote grasland zal binnenkort bebouwd worden. Bebouwd? Nou, ze moeten eerst zorgen dat
de grond weer droog wordt! Door de hoosbuien van afgelopen weekend was er opeens ruimte voor woonboten, in plaats van
woontorens.’

Vragen over de hoogte
van de WOZ-waarde?
In de tweede helft van februari verstuurt Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap
Utrecht (BghU) namens de gemeente
Nieuwegein belastingaanslagen naar
een groot gedeelte van de huiseigenaren. BghU voert de heffing en invor-dering van lokale belastingen uit. Ook
stelt BghU de hoogte van de WOZwaarden vast voor onroerende zaken.

De Beugelaer
van februari 2022
staat weer klaar
Deze week is het februari nummer van
de wijkkrant voor Vreeswijk uitgekomen, en zoals altijd is deze ook te
downloaden via De Digitale Stad Nieuwegein. In de wijkkrant blikken de
samenstellers terug en kijken wat er dit
jaar allemaal weer te gebeuren staat.
In deze kleurrijke editie is ruime aandacht
voor het verwijderen van de oude boogbrug. Fons van Leusden heeft via Facebook maandenlang de voortgang bijgehouden in beeld en tekst. Hij vertelt waarom hij zo gefascineerd was. Rina Copier
van den End vertelt in haar column hoe je
van Vreeswijk naar Vianen en vice versa
kwam toen er nog geen bruggen bestonden.

Nieuwegein vierde zijn 50ste verjaardag
en ter gelegenheid daarvan is een prachtig koffietafelboek uitgebracht. Centraal
staat het ontstaan van de wijken en
daarmee het ontstaan van de stad.
Arjan Verheul vertelt over het brouwen
van bier, want dat is zijn grote passie.
Maar Arjan is ook een zeer betrokken
Vreeswijker. Hij is vrijwilliger. En in alles
wat hij doet is de rode draad het verbinden van mensen. Met zijn enthousiasme
probeert hij zijn woonomgeving leuker te
maken. En dat lukt hem!
We maken kennis met Gert-Jan van de
Waal. Hij is onze nieuwe wijkagent. Begonnen als vakleerkracht gymnastiek in
het speciaal onderwijs, zocht Gert-Jan
meer verbreding en verdieping in zijn
werk. Hij koos voor een carrière bij de
politie. Zijn functie als wijkagent in
Vreeswijk ziet hij als de kers op de taart.
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Op 1 en 8 maart zijn taxateurs van BghU
van 09.00 tot 16.00 uur op het Stadshuis
aanwezig om vragen over de hoogte van
de WOZ-waarde te beantwoorden. Je bent
die dag welkom om je vragen live aan hen
te stellen. De maatregelen rondom het
Coronavirus bepalen of de medewerkers
van BghU aanwezig kunnen zijn.
De BghU is een samenwerkingsverband op
het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik,
Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht,
Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De BghU voert namens deze partijen de
hef-fing en invordering van lokale belastingen uit en stelt de hoogte van de
WOZ-waarden vast.
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Juvat Westendorp

Kick-off
Gezonde jeugd,
Gezonde toekomst’
De gemeente Nieuwegein is sinds kort
een JOGG-gemeente, een initiatief om
kinderen in een gezonde omgeving te
laten opgroeien. Dit mooie initiatief
zal op dinsdag 1 maart worden afgetrapt met een spetterende Kick-off
van 10.00 tot 12.15 uur in Sport- en
Evenementencomplex Merwestein
met onder andere een dansclinic van
Juvat Westendorp.
Aanmelden voor deze gratis activiteit kan
op de website van SportID Nieuwegein.
Let op! Vanwege de beperkingen door
Corona kunnen maar een beperkt aantal
deelnemers meedoen en geldt: vol = vol.
JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG wil dat alle kinderen en
jongeren in Nederland opgroeien in een
gezonde leefomgeving met aandacht voor
een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. En daarmee word begonnen tijdens de Kick-off op 1 maart.
Van 10.00 tot 12.15 uur wordt Sport- en
Evenementencomplex omgetoverd tot
een feestlocatie. Om hier met kinderen
tussen 4 en 12 jaar te rennen, springen,
dansen en een fruit party te houden.
JOGG-ambassadeur Juvat Westendorp
komt speciaal langs om aan de kinderen
in Nieuwegein een dansclinic te geven.
Daarnaast is er een uitdagend beweegparcours en is er een fruit party.

Laksheid overheden
zadelt burgers op
met hoge lasten
Veel gemeenten vragen om de
prijs van stadswarmte los te
trekken van de gasprijs. Begin
deze week hebben de 44 grootste gemeenten gezamenlijk hun
onvrede geuit tegen de absurde
verhoging van de warmtetarieven die de Stadsverwarmers,
zoals Eneco in onze regio, begin
dit jaar hebben vastgesteld.
Voor de inwoners van Nieuwegein
is dit tarief met maar liefst 77% omhoog gegaan. De verwachting is
dat veel huishoudens in de problemen gaan komen ondanks de kleine tegemoetkoming van het Rijk.
De gebruikers van stadsverwarming voelen zich gestraft terwijl zij,
door gebruik te maken van de
stadsverwarming, duurzaam bezig
zijn. En de tegemoetkoming zal
een ‘sigaar uit eigen doos zijn’
want deze zal betaald worden met
belastinggeld die de inwoners zelf
moeten ophoesten.
Ook de gemeente Nieuwegein laat
weten zich te scharen achter het
verzoek van de 44 grootste gemeenten aan minister Rob Jetten
(Klimaat en Energie) om de tarieven van stadswarmte los te koppelen van de gasprijs. Dat is al jaren
een wens van Kamerleden, maar
het aanpassen van de Warmtewet
blijkt nog niet te zijn geregeld.
Stadswarmte komt vrij als restproductie in een elektriciteitscentrale
of bij een afvalverwerker in de omgeving. Volgens een medewerker
van Eneco die onze redactie heeft
gesproken wordt, voor het leveren
van de stadswarmte in Nieuwegein, maar 10% gas gebruikt. De
rest van de warmte wordt verkre20

gen met Biomassa 25% en elektra
65%.
Naar schatting krijgen ongeveer
een half miljoen Nederlandse
huishoudens hun warmte via een
warmtenet, 15.000 daarvan zitten
in Nieuwegein. ‘Jan met de Pet’ uit
Nieuwegein uitte zijn ongenoegen
al eerder in zijn column.
De gasprijzen zijn deze winter flink
gestegen doordat er meer vraag is
dan aanbod. De gasvoorraden zijn
ook kleiner. Doordat de prijs van
stadswarmte is gekoppeld aan die
van gas, zijn ook huishoudens die
geen gas verbruiken soms tientallen euro’s per maand extra kwijt.
Huishoudens die stadswarmte gebruiken, kunnen niet zelf hun eigen
energieleverancier kiezen. Daarom
bepaalt de Autoriteit Consument &
Markt (ACM) de maximale tarieven. Dat gebeurt dus op basis van
de sterk gestegen gasprijs. Het zijn
de gemeenten die besluiten om
wijken over te laten stappen op
stadsverwarming. Dat kan zijn omdat ze willen kiezen voor duurzame
energie.
Toenmalig demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius
(Economische Zaken en Klimaat)
had in oktober begrip voor de frustratie van de Kamer over de gekoppelde stadswarmte- en gasprijzen.
Ze schoof de zaak desondanks
door naar het nieuwe kabinet. De
kwestie moet nu worden geregeld
in een volgende Warmtewet. Daarvoor moet de minister nog verdere
afspraken maken met gemeenten.
Tot dan moeten de inwoners en
gebruikers van de stadsverwarming het doen met de aburde verhoging die doorgevoerd is door de
stadsverwarmers.
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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: 'Determineren is (ook) het bepalen van de soort van een levensvorm.
Als je een foto hebt gemaakt van een "interessante" plant, zwam of dier wil je
ook weten wat het eigenlijk is, en hoe het heet. En daar kom je niet zo maar
achter. Bij de site Waarneming.nl kun je wel een foto "uploaden", waarna
vliegensvlug wordt bepaald wat het eigenlijk is. Of niet... Want bij
Waarneming.nl wordt echt niet elk natuurlijk object herkent, ze moeten er zelf
een bijna identieke afbeelding mee vergelijken. Dat lukt meestal wel, maar als
er meerdere soorten bestaan die er vrijwel hetzelfde uitzien, of als er echt geen
foto is die er op lijkt: tsja, dan wordt het "soort onbekend", of het lijkt wel wat op
deze vier soorten. Zoek het maar uit.
Een beestje waar er héél veel van zijn en dus ook heel veel onbekend, is de sluipwesp. Veel sluipwespen hebben opvallende kleuren
en de vrouwtjes hebben een lange legboor voor hun eitjes. Ze zijn alle lang gerekt van vorm. Er is ook een groep van heel kleine
sluipwespen, zoals de galwespjes waarvan je eerder de wespengal vindt dan het beestje. De meerderheid daarvan wordt heel weinig
gezien, laat staan herkend.'

Open jeugdtoernooi bij
Tennisvereniging Rijnhuyse
Tennisvereniging Rijnhuyse organiseert van 13 t/m 19 maart het
Kapsalon Van Doorn Open Jeugd tennistoernooi. Corona heeft de nodige
vertraging veroorzaakt, maar het
altijd drukbezochte jeugdtoernooi
wordt dit jaar voor de 12e keer georganiseerd. Gespeeld wordt er op de
7 smashcourtbanen.
Inschrijven kan vanaf nu via www.toernooi.nl. Op maandag 7 maart sluit de inschrijving. Voor de jongste tennissers organiseert de tennisclub op de finaledag,
zaterdag 19 maart, een Rood- en Oranje
event.
Meer weten? Kijk op www.rijnhuyse.nl.
Rood en Oranje event
Tijdens de finaledag op zaterdag 19
maart kunnen de jongere tenniskids
(rood/oranje) van 09.00 tot 11.00 uur
meedoen aan het Rood en Oranje event.
Er wordt gestart met een warming-up en
daarna beginnen de wedstrijdjes met
tussendoor de nodige traktaties.
Ook voor dit onderdeel schrijf je via
www.toernooi.nl in.
Over Tennisvereniging Rijnhuyse
Tennisvereniging Rijnhuyse, gelegen aan
Rond het Fort in Nieuwegein, is opgericht
in 1969. Het tennispark met zeven allweather smashcourtbanen is gelegen in
een prachtig deel van Nieuwegein, dicht
bij het kasteel Rijnhuizen (Jutphaas). De
actieve vereniging telt ruim 625 leden,
van jong tot oud, en heeft ruimte voor
nieuwe leden.

Nieuwegein
met 4 diefstallen
per winkel
ver boven
het landelijk gemiddelde
van 1,5
Het aantal winkeldiefstallen is in
de provincie Utrecht de afgelopen 5 jaar met 8% gedaald. Ondanks de provinciale daling is
het aantal aangiftes in de gemeente Lopik verdubbeld en zit
Nieuwegein met 4 diefstallen per
winkel ver boven het landelijk
gemiddelde van 1,5. Dit blijkt uit
een analyse van beslist.nl, dat
gegevens van de politie en de
KVK combineerde.
Meeste winkeldieven
actief in Utrecht
In de afgelopen 5 jaar werden ruim
178.800 meldingen van winkeldiefstal gedaan, waarvan 13.704 in de
provincie Utrecht.
Zeven van de 26 Utrechtse gemeenten zitten boven het landelijke
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gemiddelde van 1,5 winkeldiefstallen per winkel over de afgelopen 5 jaar. In de gemeenten
Utrecht (5,5 diefstallen per winkel),
Nieuwegein (4) en Amersfoort (3,4)
werd veel vaker winkeldiefstal gepleegd dan landelijk gemiddeld.
Oudewater heeft het laagste aantal
met 0,2 diefstallen per winkel.
Landelijk daalde het aantal
winkeldiefstallen met 14%
Het aantal winkeldiefstallen daalde
tussen 2017 en 2021 landelijk met
14%, waarbij het grootste deel van
de provincies positieve cijfers laten
zien. De daling in de provincie
Utrecht ligt onder het landelijk gemiddelde.
In de provincie Flevoland is de
daling het grootst. Hier is sprake
van een kwart minder winkeldiefstallen dan in 2017. Ondanks de
lockdowns kenden de provincies
Overijssel en Gelderland een toename van het aantal winkeldiefstallen. Het aantal meldingen steeg
hier met 1% in vergelijking tot 5
jaar geleden.
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Heleen van den Hoven voor het theehuisje
langs het Merwedekanaal in Jutphaas
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.

Reinhuizen CS
Deze keer deel vier van het
vervolgverhaal over Reinhuizen
CS. Vandaag in aflevering vier over de
harde knal die Saar van Tellingen
hoorde in de kelder van het kasteel en
een nieuwe speler arriveert. Alle
voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.
Geschrokken draai ik me om naar de
schouw. Achter een wolk van witte rook
schemert iets roods.
‘Niet spuiten!’ zegt de wolk.
Verbaasd laat ik mijn hand met de
spuitbus allesreiniger zakken. Het is een
erg aangename stem.
Dan trekt de wolk op en zie ik een heer
staan in een lange, roodgouden kimono.
‘Sorry dat ik zo plotsteling verschijn, ik
dacht dat het perron leeg was,’ zegt de
heer. Hij klopt wat as van zijn schouders
en zet een stap naar voren.
‘Het perron?’
‘Dit is toch Reinhuizen Centraal Station?’
Hij schudt een bos zwarte krullen naar
achteren.
‘Dit is Reinhuizen Cleaning Services,’
begin ik. ‘Nee, dat klopt niet.’ Het is een
erg aantrekkelijk heerschap en daar raak

ik nogal van in de war, zeker als ze
plotseling achter me verschijnen in de
antieke schouw van een kasteel. ‘Daar
ben ik van, van Reinhuizen Cleaning
Services. Dit is kasteel Rijnhuizen.’
‘O, dan ben ik toch goed. Je weet het
maar nooit tegenwoordig. Voordat je het
weet reis je naar Wladiwostok. Hebben
jullie problemen gehad met een kobold?’
Dit met een blik naar de emmer waarin
nog wat groen slijm te zien is.
‘Dat zou me niets verbazen,’ zeg ik, want
de avond neemt voortdurend vreemde
wendingen.
De heer steekt een hand uit en ik zet mijn
allesreiniger op de grond.
‘Mijn naam is Jan de Vries.’
Het had het minder vreemd gevonden als
de vreemde snuiter Albus Perkamentus
of Gandalf had geheten.
‘Saar Tellingen,’ zeg ik en ik schud zijn
hand tot heel mijn arm ervan tintelt.
Ik vraag me af hoe dat komt, wanneer er
achter ons een deur opengaat en er
voetstappen klinken.
‘Jan! Ben je er al?’ Het is Lena van Tuijl.
‘Helemaal,’ zegt hij. ‘Hoewel het weinig
had gescheeld of deze dame had me
uitgewist met haar spuitbus.’
‘Saar!’
Ik heb Lena nog niet vaak in de war
gezien. ‘Ik was vergeten dat jij er nog
was. Ben je erg geschrokken?’
‘Alleen van de knal,’ zeg ik. De rest is
een aangename verrassing die nu zijn
kimono uittrekt en gespierde armen vol
tattoos laat zien, een zwart t-shirt en een
paar lange benen in jeans.
‘Dank voor de extra tijd,’ zegt Lena. ‘Die
krijg je natuurlijk betaald. Jan, de
vergadering is in de Alexanderzaal. Saar,
loop maar even mee naar boven, dan
laat ik je eruit.’
En zo loop ik achter de charmante Jan de
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Vries de trap op, en kan ik snel even in
de hal kijken, voor ik door de grote deur
het kasteel verlaat.
Vlak nadat ik de brug over ben, meen ik
weer een knal te horen. Ik kijk om en zie
een groen schijnsel achter de
kelderramen, en uit de hoge schoorsteen
kolkt een wolkje witte rook. Snel loop ik
verder naar mijn fiets. Ik wist dat er
overdag rare experimenten werden
gedaan in het laboratorium, maar
klaarblijkelijk is het ’s avonds in het
kasteel ook niet pluis.
De volgende dagen gebeurt er weinig
opmerkelijks, in het kasteel dan. In
Jutphaas, de wijk waar ik woon, is een
waterleiding gesprongen, en een deel
van de straten staan blank. Telkens als
het lek gerepareerd lijkt, gaat het ergens
anders mis. Ik heb er weinig last van, ik
ga gewoon met mijn schetsboek naar het
kasteel. Het is druilerig weer, maar ik heb
een thermoskan thee en ik nestel me
daarmee in het theehuisje. Het ligt op
een unieke plek, er stroomt water langs
en onderdoor. Naast het huisje staan een
paar treurbeuken, en ik heb me
voorgenomen die te tekenen. Meestal
voel ik me volkomen op mijn gemak in
het theehuisje, en moet ik mezelf eraan
herinneren dat ik werk te doen heb. Maar
vandaag lukt het niet.
Zo gauw de zon door de wolken piept, ga
ik naar buiten. Ik leg een vuilniszak op de
natte bank en teken het theehuisje op de
brug. Het is een tekening voor een
sprookjesboek, en hij mist nog iets. Een
paar enorme schouders, een bochel,
twee ronde ogen, een deel van een
gebogen knie. Langzaam vul ik de
donkere holte onder de brug met trol.
Het verbaast me niet dat Lena van Tuijl
aan het eind van de middag nieuwsgierig
langskomt en tot mijn genoegen is ze niet
alleen. Ze heeft Jan de Vries
meegebracht en die vraagt beleefd of hij
mijn werk mag zien. Dat mag.
Zodra ze de tekening zien, draaien ze
zich om en kijken naar de brug.
‘Een trol,’ zegt Lena. ‘Dat had ik natuurlijk
moeten weten, met die gebroken
waterleiding.’
Wordt vervolgd
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Alma Feenstra

Politiek stelt vragen
over opkopen woningen
in Nieuwegein
door beleggers
Onlangs hadden veel Nieuwegeiners
het twijfelachtige genoegen een brief
van beleggers in hun brievenbus te
ontvangen. Met veel enthousiasme
werd de eigenaar van de woning aangeboden om de woning te verkopen
aan een zekere meneer Marc. Hoe
sympathiek deze meneer ook lijkt, het
is geen vermogende particulier maar
een opkoper die werkt namens vastgoedeigenaars.
'Dit is nu precies een van de oorzaken van
de huidige wooncrisis,' zegt GroenLinksfractievoorzitter Alma Feenstra, 'Dit soort
acties zorgt voor grote problemen op de
woningmarkt en veroorzaakt een ongelijk
speelveld.' Starters hebben grote moeite
om tussen deze vermogende beleggers
een woning te bemachtigen. 'Simpelweg
oneerlijk en onrechtvaardig,' vervolgt
Alma, 'Samen met de SP, ChristenUnie en
de PvdA willen we dat hier actie op wordt
ondernomen!'
Vragen aan het college
Om dit voor elkaar te krijgen, stellen de
GroenLinks, ChristenUnie, SP- en PvdAfracties, bij monde van Alma Feenstra,
vragen aan het college over de brief. 'We
willen weten of het college de brief kent. We
vinden dat er nu actie moet ondernomen
worden om inwoners van onze stad te
waarschuwen voor dit soort praktijken.'
Hoe mooi het aanbod ook moge klinken,
uiteindelijk wint alleen dit soort beleggers en staan woningzoekenden, zoals
starters, met lege handen. 'In de toekomst wil GroenLinks dat er meer maatregelen worden getroffen om de Nieuwegeinse woningmarkt gezonder te maken
maar nu vragen we al actie van het college
om dit soort excessen tegen te gaan' sluit
Alma af.

In gesprek
met je wijkwethouder
Afstand houden, mondkapjes
dragen, vaccineren en zoveel
mogelijk thuis werken en leren.
Het is zomaar een greep uit de
gevolgen van Corona op ons
dagelijks leven de afgelopen periode. Welke gevolgen heeft
corona op jouw gezondheid,
jouw gezin en jouw werk of studie? Hoe kijk je terug op deze
uitzonderlijke tijd? En, hoe kijk
je vooruit? Waar zie je misschien kansen en mogelijkheden
om samen zo normaal als mogelijk te leven met het virus?
In december 2021 heeft de gemeente Nieuwegeiners hier al naar
gevraagd via een korte enquête.
Uit de analyse van deze enquête
kwam naar voren dat men graag
nog meer handhaving wil zien, extra inzet nodig vindt op onderwijsachterstanden en regie op het
voorkomen van verdeeldheid
tussen voor- en tegenstander van
het Coronabeleid in Nieuwegein.
De wethouders van gemeente
Nieuwegein gaan graag, over deze
of andere onderwerpen, met je in
gesprek.
Digitale wijkgesprekken
Je wijkwethouder nodigt je van
harte uit voor een digitaal gesprek
dat wordt gefaciliteerd via Teams.
Je eigen wijkcoördinator zal bij het
gesprek aanwezig zijn. Deelnemen
kan eenvoudig via internet op je
computer, telefoon of tablet. Je
25

Hierboven een overzicht van het
gesprek met de wijkwethouder
van je wijk.

hebt hiervoor geen app nodig. Je
ontvangt een link voor deelname
na je aanmelding.
Uitnodiging
Interesse? Geef je dan zo snel mogelijk op door je naam, e-mailadres
en de wijk waarin je woont te mailen naar redactie@nieuwegein.nl.
Na aanmelding ontvang je van de
gemeente de link voor deelname.
Je kunt er tijdens het videogesprek
zelf voor kiezen of je herkenbaar in
beeld komt of dat je de videofunctie uitschakelt.
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Problemen
door hogere
energierekening?
Veel Nieuwegeiners hebben vragen en
maken zich zorgen over de verhoging
van de energiekosten. De hoge aardgasprijs op de internationale markt
wordt doorgerekend naar de tarieven
die huishoudens betalen voor hun
energieverbruik.
Voor gebruikers van stadswarmte, maar
ook voor andere aardgasgebruikers (bijvoorbeeld via een CV-ketel) die een variabel of aflopend contract hebben met een
energieleverancier, is de verhoging zeer
vervelend en in sommige gevallen problematisch. De landelijke overheid heeft diverse maatregelen genomen voor inwoners om hun energierekening minder te
laten stijgen. Zo is besloten om álle huishoudens te compenseren met een korting
op de energiebelasting voor 2022. Inwoners met een laag inkomen krijgen extra
hulp bij energiebesparing in huis en krijgen via de WIL aanvullend een eenmalige extra energietoeslag.
Veel huishoudens gaan in 2022 meer
voor energie betalen. Hoeveel ieder huishouden precies gaat betalen, hangt onder
meer af van het type contract met de
energieleverancier en het energieverbruik. Ook de grootte van het gezin en de
mate van isolatie van de woning hebben
veel invloed op de rekening.
Extra energietoeslag
voor lagere inkomens
Het kabinet heeft verder bekendgemaakt
dat mensen met een laag inkomen in
2022 een eenmalige extra tegemoetkoming van ongeveer € 200 ontvangen vanwege de stijgende energieprijzen. De
gemeente Nieuwegein begrijpt dat hier
veel vragen over zijn. Dit is wat nu bekend is:
• Mensen met een bijstandsuitkering komen automatisch in aanmerking voor de
toeslag. Hoe dit geregeld gaat worden is
op dit moment nog niet bekend. Inwoners
krijgen hierover bericht van Werk en
Inkomen Lekstroom.
• Voor inwoners met een laag inkomen
zonder bijstandsuitkering is het belangrijk
om ook de gemeentelijke website en de
website van Werk en Inkomen Lekstroom
goed in de gaten te houden.
Nader bericht volgt
De gemeente Nieuwegein verwacht dat
er binnenkort meer bekend wordt en duidelijk wordt wie van de regelingen gebruik kunnen maken en hoe de toeslag
uitgekeerd wordt. Dan zal de gemeente
(verder lezen)

De buffer is cilindervormig
en heeft een hoogte en diameter van ca. 18 meter

Ontwerpbesluit
warmtebuffer
bij Zuilenstein
De gemeente heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegd
voor de mogelijke plaatsing van
een warmtebuffer door Eneco bij
de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. Op deze locatie staat
het WarmteOverdrachtStation
(WOS) Zuilenstein van Eneco.
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 10 februari t/m 23
maart. Gedurende deze periode
kun je ook reageren op het ontwerpbesluit.
Eneco heeft op 17 juni 2021 een
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een warmtebuffer en het
aanpassen van het bestaande hekwerk bij het warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek
Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. De
buffer is cilindervormig en heeft
een hoogte en diameter van ca. 18
meter. De buffer speelt een belangrijke rol in de verduurzaming
van het warmtenet. Op korte termijn wordt het gasverbruik bij de
piekvraag verlaagd. Op langere termijn is de buffer randvoorwaardelijk voor het opwekken van warmte
met duurzame bronnen.
De warmtebuffer draagt bij aan het
halen van de energiedoelen van de
gemeente volgens de Routekaart
Energieneutraal Nieuwegein 2040
(gas besparen en minder CO2-uitstoot). Aan de vergunningsaanvraag is een uitvoerig voortraject
voorafgegaan met onder meer par27

ticipatiebijeenkomsten en uiteindelijk een raadsbesluit op 4 maart
2021. De raad nam een principebesluit om medewerking te verlenen aan de realisatie van de warmtebuffer. Wel stelde de raad de
voorwaarde dat de warmtebuffer
zo groen en gunstig mogelijk moet
worden ingepast, in samenspraak
met inwoners die zicht hebben op
het bouwwerk. Op basis van de
aanvraag en alle daarbij behorende
stukken heeft het college van B&W
een ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning vastgesteld dat
zes weken ter inzage ligt als onderdeel van de voorbereidingsprocedure.
Inzien of reageren?
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage
bij de Receptiebalie op de 1e etage
van het Stadshuis aan het Stadsplein 1. Je kunt dit ontwerpbesluit
ook inzien via de website van de
gemeente Nieuwegein. Hier vind je
ook meer informatie over hoe je
kunt reageren. Zo ́n reactie heet
een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Na de terinzagelegging en
weging van de reacties neemt het
college van B&W een defnitief
besluit.
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Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te
komen. Van 0 tot 100 jaar oud!
Mijn naam is Cees van Rootselaar,
sinds 5 jaar sport coördinator bij
SportID en ik heb de eer om dit mooie
team aan te sturen. Mijn passie voor
sport begon al vroeg, ik heb namelijk
een verleden als professioneel
basketballer als International en vijf
keer Nederlands Kampioen. Naast
mijn rol als sportcoördinator ben ik
ook bondscoach van het Nederlands
Heren Rolstoel Basketbal Team en
zijn we afgelopen december
Europees Kampioen geworden.
Cees van Rootselaar
Vanaf nu schrijft elke week een
van de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.
In deze eerste column valt de eer te
beurt aan Cees van Rootselaar, sport
coördinator bij SportID Nieuwegein:

Haalt elke inwoner
van Nieuwegein
de beweegrichtlijnen?

Waarom vertel ik je dit? Omdat ik als
bondscoach dagelijks meemaak dat
sporten en bewegen heel belangrijk is
voor je mentale weerbaarheid,
plezier, gezondheid, slapen maar ook
dat het voor iedereen mogelijk moet
zijn!
SportID gaat wekelijks voor ‘digitale
Nieuwegeiner’ een column schrijven
over haar werkzaamheden maar
zeker ook over de uitdagingen die er
in Nieuwegein zijn op het gebied van
sport, bewegen en positieve
gezondheid.
Maar nu weer terug naar de onze
buurtsportcoaches en sportpark
manager en de opdracht die wij van
de gemeente Nieuwegein hebben
gekregen 'Iedere inwoner van
Nieuwegein te verleiden om in
beweging te komen'. Dit doen wij
niet alleen maar met heel veel mooie
partners in Nieuwegein. Denk hierbij
o.a. aan sportverenigingen,
sportaanbieders, huisartsen,
fysiotherapeuten, diëtisten,

basisscholen, middelbaaronderwijs,
de Tweede Verdieping, MOvactor, de
Kom, buurtpleinen, Vrijwilligershuis,
Sante partners, zorgverzekeraars,
Merwestein, Verbindion, FC Utrecht
maar ook de beleidsmedewerkers
van de gemeente Nieuwegein.'
De uitdaging die SportID aangaat is
dat iedereen in Nieuwegein kan
sporten of bewegen. Sport en
bewegen haalt mensen uit hun
isolement en verbindt. Sport en
bewegen bevordert een actieve
gezonde leefstijl voor mensen mét
en zonder beperking of chronische
ziekte. Sport moet een plek zijn waar
ook bijvoorbeeld ouderen, mensen
met een laag inkomen, de LHBTI+
community én mensen met
verschillende culturele achtergronden
zich thuis kunnen voelen. Iedereen
moet kunnen meedoen en iedereen
hoort erbij.
Hoeveel moet je nu bewegen?
De beweegrichtlijn voor
volwassenen en ouderen is als
volgt:
• Bewegen is goed, meer bewegen is
beter.
• Doe minstens 150 minuten per
week aan matig intensieve
inspanning, verspreid over diverse
dagen. Langer, vaker en/ of
intensiever bewegen geeft extra
gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens tweemaal per week
spier- en botversterkende activiteiten,
voor ouderen gecombineerd met
balansoefeningen.
• En: voorkom veel stilzitten.
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar
geldt de volgende beweegrichtlijn:
• Bewegen is goed, meer bewegen is
beter.
• Doe minstens elke dag een uur aan
matig intensieve inspanning. Langer,
vaker en/ of intensiever bewegen
geeft extra gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens driemaal per week
spier- en botversterkende activiteiten.
• En: voorkom veel stilzitten.
Haal jij de beweegrichtlijn al?
Beweeg jij met ons mee? De
buurtsportcoaches, sportpark
manager en onze lokale partners zijn
er voor jou!
Kijk op www.sportidnieuwegein.nl
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(vervolg van pagina 25)
Nieuwegein dat actief communiceren.
WIL gaat de regeling uitvoeren. Informatie hierover wordt bekend gemaakt via de
website van Werk en Inkomen Lekstroom.
Hulp bij energiebesparing in huis
voor lagere inkomens
Huishoudens met een laag inkomen krijgen aanvullende hulp om hun energiekosten omlaag te brengen. Het rijk gaat
gemeenten hiervoor extra geld geven.
Gemeenten mogen dit geld inzetten door
huishoudens met een laag inkomen te
helpen met structurele energiebesparingen in huis. Daarvoor maakt de gemeente nu een aanpak. Zodra er meer bekend
is over onze aanpak, zal deze actief bekend gemaakt worden. Wilt u nu al meer
informatie over energiebesparing? Loop
dan ook eens binnen bij het Duurzaamheidsloket op Cityplaza West aan de Passage 80, achter de kiosk. Of mail naar het
duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.
Korting energiebelasting
voor alle huishoudens
Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik krijgt in 2022 ruim € 400 (inclusief btw) korting op de energiebelasting. Gemiddeld verbruikt een huishouden
jaarlijks 1.170 m3 gas en 2.384 kWh
elektriciteit. De korting bestaat uit een
lagere belasting op elektriciteit in 2022.
Dit scheelt een gemiddeld huishouden
ruim € 150 (inclusief btw). Daarnaast
komt er een extra korting op de belastingen voor energie in 2022. Huishoudens
en bedrijven betalen daardoor € 265 (inclusief btw) minder belasting. Dit wordt
automatisch verrekend in de elektriciteitsrekening.

Nieuwegeiners
kamperen weer
in eigen buurt
De Buurtcamping landt komende zomer voor het eerst in de
wijk Rijnhuizen in Nieuwegein.
Een bijzondere locatie want je
kunt kamperen op het fort of in
een voormalige appelboomgaard.
Sinds 2013 ontmoeten buurtbewoners verspreid over heel Nederland elkaar op De Buurtcamping.
Samen bouwen zij de camping op,
organiseren activiteiten voor elkaar en leren tijdens een ontspannen vakantie hun buren beter kennen. De Buurtcamping zoekt enthousiaste en gedreven buurtbewoners uit Rijnhuizen die het leuk
vinden om een Buurtcamping te
helpen organiseren voor en in hun
eigen buurt.
Wat is de Buurtcamping?
Tijdens De Buurtcamping wordt
het park bij jou in de buurt drie dagen lang omgetoverd tot gezellige
camping. De camping wordt bewoond door alle mensen die buurt
rijk is: van yuppen tot daklozen,
van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Op een camping ben je de
hele dag heerlijk buiten en is
iedereen gelijk. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van
rekening allemaal even knullig uit.
Je groet de buurman en helpt elkaar een handje. Door samen de
camping op te bouwen of een potje
te badmintonnen leren buurtbewoners elkaar tijdens een ontspannen
vakantie in eigen stadspark beter
kennen.
Op deze manier verbinden we allerlei soorten mensen met elkaar.
En dat is belangrijk want we willen
allemaal graag leven in een prettige buurt. Een buurt waarin je
elkaar kent, waarin iedereen zich
veilig voelt en waar we elkaar om
hulp durven vragen. Juist in deze
tijd, waarin we zo makkelijk langs
elkaar heen leven. Er zijn op iedere
Buurtcamping kampeerplekken gereserveerd voor minima. Zo zorgen
we ervoor dat iedereen kan genieten van een zorgeloze vakantie.
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Start Alzheimer Café op
nieuwe locatie
Donderdag 24 februari van 19.30
tot 21.00 uur wordt er weer een
Alzheimer Café gehouden. Ditmaal
in de nieuwe locatie ’t Geinlicht aan
de Nedereindseweg 3 in Jutphaas.
Het onderwerp is deze keer:
‘Dementie en levenstestament.’
De spreker is notaris mr. M.Ph.
Sutter. S.v.p. rekening houden met
de geldende Coronamaatregelen.
Voor mensen met dementie kan
zelfstandig wonen in de loop van
het ziekteproces problemen opleveren. Om wel zo lang mogelijk
zelf de regie te houden kan men
een levenstestament opstellen.
Daarin kun je vastleggen wie voor
jou beslissingen mag nemen als
dat voor jezelf niet meer goed mogelijk is.
Programma
Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om
19.30 uur met een interview van de
gastsprekers. De toegang is gratis
en aanmelding niet nodig. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Lianca Benschop
info@mantelzorgnieuwegein.nl,
Telefoonnummer 0683556874.
Vrijwilliger worden
in het Alzheimer Café?
Start nu een carrière als vrijwilliger
en bouw mee aan een beter leven
met dementie. Je helpt op de 4e
donderdag avond per maand.
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.
www.dekom.nl
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Lucky Luuk (4+)

Igone de Jongh

Meneer Monster
za 12 feb, 14.00, € 12,50

do 17 feb, 20.00, € 42,50

Meneer Monster - winnaar van de
Zapp Theaterprijs en een VSCD
Zilveren Krekel in 2018 – presenteert op 12 februari in DE KOM een
theaterknaller vol fysieke humor en
handgemaakte special effects...
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Igone de Jongh: prima ballerina,
gelauwerd en bejubeld voormalig
eerste soliste van Het Nationale
Ballet en muze van choreograaf
Hans van Manen. In haar eerste
eigen theaterprogramma ‘I’ op 17
februari in DE KOM danst ze de
spannendste choreografieën uit
haar repertoire, soms solo...
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Buurman en Buurman

Restante

zo 13 feb, 11.00 en 14.00, € 17,50

Jan Beuving
do 17 feb, 20.30, € 20,00

Wie kent dit dolkomische duo niet?
Telkens weer bewijzen de kameraden dat een goede buur beter is
dan een verre vriend...

FOTO: MARK ENGELEN

Huub Stapel
one man show

‘Niets blijft’, zeiden de oude
Grieken, maar oude Grieken moet
je niet geloven. Er blijft juist van
alles. De rest bij een staartdeling,
haren in het doucheputje, de verhalen uit je jeugd...
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Back to the Country
vr 18 feb, 20.30, € 21,00
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wo 16 feb, 20.00, € 33,50
Als ervaringsdeskundige
filosofeert, confereert, zingt, dicht
en speelt Huub Stapel in ‘Het
Huwelijk’ over dit aloude instituut
en confronteert hij u met de
gemakken, ongemakken, verleidingen, geneugten, ergernissen,
sleur, kwellingen, liefde en - in zijn
geval - de breuk...
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‘Back to the Country’ viert zijn
tweede lustrum en is daarmee de
langstlopende countrymuziekproductie in Nederland. Met klassiekers uit de rijke countryhistorie en
uitstapjes naar aanverwante stijlen
zorgen zanger/gitarist Dick van
Altena en de band Savannah...
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Het Kraaienbuurtje en de stellingmolen van Verloop
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