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DEZE WEEK

• Agenda
• Verkiezingsprogramma's politieke
• partijen Nieuwegein
• Weer gewoon Dansen in Stijl
• DE KOM zoekt vrijwilligers
• Identiteitsfraude buurtapp Nextdoor
•
• Beleggers op huizenjacht
• Bloemstukje droogbloemen maken
• Laatste raadsvergadering van de raad
• Sportief dagboek (15)
• Knoop Autogroep wint Gouden Parel
• Lekstroom
• Belmaatje gezocht? Ga naar de AHN
• D66: Vrijwilligers van het jaar 2022
• Opgelicht in zoektocht naar woning
• Criteria beoordeling initiatieven
• aardwarmte
•
• Wijkkrant HZL staat weer klaar
• Voortgang Sportpark Parkhout
• Veroordeling diefstal uit opslagboxen
• Politie zoekt bekladders Lucasschool
• Stormschade
• Udo ontdekte een schildwespje
• Saar twijfelt in Reinhuizen CS
• Opnieuw PvdA-vragen datalek SAVE
• Waterschap opent online festivalterrein
• Buurtlunch Buurtplein Zuid
• Ontwerp mascotte Gezond Opgroeien
• Willeke vindt het ook welletjes
• De Componist, thuis voor de buurt
• Zeggenschap over je levenseinde
• Groen Links over gezond wonen
• Veranderende energie infrastructuur
• Inspectie Lekdijk te voet
• Vijf gratis tafeltennis trainingen

Vrijwilligers, uitstervend ras Biebbestuurder Roel Zuidhof

Johannes Passion in de regio Live kijken naar Nieuwegeins sportdebat

• Jammer, dit jaar geen vrijmarkt op Koningsdag langs de Nedereindseweg

• Workshop perspectief tekenen met Emad Al fatly

• Politieke partijen over woningopkopers
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Kijk live mee naar het lokale sportdebat

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente
Nieuwegein op woensdag 16 maart organiseert Sport ID
Nieuwegein samen met Verbindion Nieuwegein een sportdebat in
Sport- en Evenementencomplex Merwestein.

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl zijn, zeker de afgelopen periode,
een absolute voorwaarde gebleken voor een vitale en veerkrachtige
samenleving. Aan de hand van vijf stellingen wordt er gedebatteerd.
Benieuwd welke plek sport, bewegen en gezonde leefstijl krijgen binnen
de politieke programma's van lokale politieke partijen? Kijk dan
donderdag 10 maart vanaf 19.30 uur via de livestream naar het
sportdebat. Houd de sociale mediakanalen van SportID en Verbindion in
de gaten voor de link.

Algemene Hulpdienst Nieuwegein ook
voor een belmaatje

De Zilverlijn van het Ouderenfonds gaat per 1 maart 2022 stoppen.
Dat betekent voor inwoners van Nieuwegein dat zij dan voor
nieuwe telefonische contactmomenten niet meer bij de Zilverlijn
terecht kunnen. Gelukkig heeft de Algemene Hulpdienst Nieuwe-
gein (AHN) nog steeds belmaatjes beschikbaar en staan zij graag
voor je klaar. Je hoeft ze alleen maar even te bellen om aan te
geven dat je een belmaatje zoekt.

De AHN is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1974 actief is in Nieuwe-
gein en op diverse fronten hulp en ondersteuning door vrijwilligers biedt.
Alle AHN-vrijwilligers zijn gescreend en beschikken over een VOG-
verklaring; een vertrouwd en veilig gevoel. De AHN-vrijwilligers zetten
zich in voor hun mede-inwoners van Nieuwegein met o.a. (begeleid)
vervoer, boodschappen, kleine klusjes, tuintjes, thuisadministratie,
sociaal contact, wandelen en/of (duo)fietsen en dus ook belmaatje.
Mocht je behoefte hebben aan een belmoment in de week: bel hen
gerust, de AHN-contactpersonen zitten iedere werkdag van 10.00 tot
12.30 uur voor je klaar om je vragen te beantwoorden, 0306067409.
Ook voor andere hulpvragen staan zij u graag te woord. Verder
organiseert de AHN ook diverse groepsactiviteiten waar hulpvragers,
vrijwilligers en inwoners van Nieuwegein elkaar kunnen ontmoeten voor
laagdrempelig sociaal contact. Voor meer informatie kunt u de AHN-
website bezoeken.

Gamba's in ontbijtspek
op een salade
met pesto van walnoot

Deze week maakt Eric heerlijke gamba’s
in ontbijtspek op een salade met pesto
van walnoot.

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 gefoto-
grafeerd.
Deze week de Mercuriusburg in de
wijk Batau Noord.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Lief KOM-publiek,

Eindelijk! Weer een stap gezet, we gaan weer helemaal open! Ook
de drankjes en bitterballen na afloop mogen weer. Wij zijn er klaar
voor. En door het wegvallen van blokkades hebben we ook weer
volop kaarten met goede plekken.

Vrijdag en zaterdag staat Simone Kleinsma met haar prachtige
programma Verder in de Rabobankzaal, en in de kleine zaal Back To the
Country mét afterparty in het café! Zeker ook de moeite waard is Carel
Kraayenhof met 100 jaar Piazzolla, droge humor van Kamagurka en Herr
Seele en Henk Poort met een Big Band. We zien u de komende
maanden heel graag terug. Bekijk hier het programma van dit voorjaar.

Hoe ziet het er de komende weken uit?
Vanaf 18 tot 25 februari worden de maatregelen langzaam afgebouwd.
Tot 25 februari zijn wij nog verplicht om bij binnenkomst uw
coronatoegangsbewijs te controleren. Na de check mag uw mondkapje af
(tot max 500 bezoekers) en hoeft u ook geen 1,5 meter afstand meer tot
andere bezoekers te bewaren. DE KOM is tot 01.00 uur geopend. Vanaf
25 februari zullen deze laatste maatregelen vervallen. Wellicht heeft u
gelezen dat er vanaf 25 februari boven de 500 bezoekers het 1G beleid
geldt. Dit is echter alleen voor evenementen zonder vaste zitplaats, dat
dat is bij DE KOM niet het geval. Natuurlijk blijven wij zorgen voor goede
hygiëne en ventilatie.

Ariane Kop
directeur DE KOM
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AGENDA

• Voorstellingen DE KOM
• 19 feb: stopmotion filmpjes maken met
• Lego
• 20 feb: start Dansen in Stijl
• 21 feb: zeggenschap over je levens-
• einde
• 23 feb: verkiezingsdebat
• 24 feb: raadsvergadering
• 1 mrt: kick-off Gezonde jeugd,
• gezonde toekomst
• 2 mrt: stopmotion filmpjes maken met
• Lego
• 7 mrt: Geincafé Zuid, Mijn Overheid.nl
• 8 mrt: workshop perspectief tekenen
• 10 mrt: sportdebat
• 14 mrt: verkiezingsdebat slot
• 14, 15, 16 mrt: gemeenteraadsver-
• kiezing
• 15 apr: Johannes Passion
• 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.

Op de pagina 'Over uw buurt' op
Overheid.nl kun je je abonneren op de
e-mailservice, een app downloaden of
gemeentelijke bekendmakingen online
inzien.

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.

De Digitale Nieuwegeiner
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Gezondheidshuis
‘De Componist’
wordt een thuis voor de buurt

Op dit moment wordt hard gewerkt aan
de afbouw van Gezondheidshuis De
Componist. Het nieuwe Gezondheids-
huis aan de Diepenbrocklaan 1 in de
wijk Zuilenstein wordt, als alles vol-
gens planning blijft lopen, in de loop
van de zomer dit jaar geopend. Bewo-
ners vinden hier straks zorgvoorzienin-
gen, zoals hun huisarts en apotheek.
Ze kunnen er terecht voor therapie en
de gemeente Nieuwegein biedt er aller-
lei soorten ondersteuning op het ge-
bied van werk, wonen, inkomen, opvoe-
den of het tegengaan van eenzaam-
heid. Bovendien is De Componist er
ook voor welzijn. Ontmoeting wordt
een belangrijke functie.

Het Gezondheidshuis wordt, naast zorg,
een plek voor ontspanning, een kop koffie
en een broodje of voor een vergadering.
Met dit brede aanbod richt het Gezond-
heidshuis zich op gezondheid in de meest
brede zin van het woord. De samenwer-
kende partijen in De Componist zijn wel-
zijnsorganisatie MOvactor, het Eerstelijns
Medisch Centrum Nieuwegein (EMC) en
de afdeling Geynwijs van de gemeente
Nieuwegein. De realisatie van het nieuwe
gebouw gebeurt in samenwerking met
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

Samen werken aan een fijne
en gezonde plek voor iedereen
Het hoogste punt werd op 4 november
2021 bereikt. Op die dag luisterde, op de
nog kale betonnen vloer in het gloed-
nieuwe gebouw, een grote groep genodig-
den naar de woorden van Erik Asbreuk.
Hij is als huisarts en voorzitter verbonden
aan het EMC. 'Hier staat een trotse voor-
zitter', klonk het, 'samen hadden we een
droom en we hebben het toch maar mooi

voor elkaar gekregen'. Hij roemde de inzet
en steun van de cliëntenraad van het
EMC, van de vanuit de wijkbewoners ge-
vormde klankbordgroep en van de profes-
sionals van zowel het EMC, MOvactor als
de Gemeente. Ook had hij lovende woor-
den voor de bewonerswerkgroepen die
hard aan het werk zijn om in en rond de
componist activiteiten en andere initiatie-
ven voor en door de bewoners vorm te
geven. Erik: 'Door er samen de schouders
onder te zetten wordt het Gezondheids-
huis een succes en wordt het van ons
allemaal, ook voor de (buurt)bewoners.'

Nick Brugman is zo’n betrokken bewoner.
Hij is opgegroeid in de wijk en crosste als
kind al op zijn fietsje door het park de
Kokkebogaard. Dat park vormt nu de ach-
tertuin van De Componist. Nu, heel wat
jaren later, is hij actief betrokken bij de be-
wonerswerkgroep die van het park een
plek maakt waar de wijkbewoners elkaar
ontmoeten en allerlei activiteiten kunnen
doen. Nick: 'Een kleine 3,5 jaar terug is
het begonnen. Toen ben ik samen met an-
deren in de Kokkebogaard met sportplein
Zuilenstein gestart. We hebben toen de
krachten gebundeld om voor alle bewon-
ers van Nieuwegein sporten vrij beschik-
baar te maken in het park. Voor sportplein
Zuilenstein hebben we heel veel aandacht
gekregen. Kort nadat het was opgeleverd,
is er een mooie speeltuin bijgekomen. En
op dit moment wordt er gewerkt aan een
dierenweide. En nu is er dan het Gezond-
heidshuis met zoveel mooie kansen.'

De schouders van de buurt gaan eronder
Nick vervolgt zijn verhaal: 'Als verlengstuk
van het Gezondheidshuis willen we van
alles gaan organiseren. Met een aantal
vrijwilligers uit de buurt zijn we daarvoor

aan de slag gegaan. Dat is de werkgroep
Kokkebogaard. Onze eerste vragen wa-
ren: Waar heeft de buurt behoefte aan?
En wat zijn er voor ideeën? Daarvoor
hebben we een enquête onder de buurt-
bewoners gehouden. Die enquête heeft
meer dan 120 ideeën en wensen opge-
leverd. Op allerlei terreinen. Van sport en
spel, een terras bij De Componist en aller-
lei activiteiten tot een moes- en bloemen-
tuin. Werkelijk alle bewoners hebben mee-
gedacht over een mooie invulling van de
achtertuin van het Gezondheidshuis. We
zijn nu druk bezig om een aantal ideeën
concreet vorm te geven. Er komen nieuwe
bloembedden. Er komen moestuintafels
zodat mensen ook in een rolstoel of
staand een moestuin kunnen bijhouden.
Er komen activiteiten rond bewegen en
mensen kunnen straks bijvoorbeeld ook
schilderen in de boomgaard. Het wordt
echt heel divers. Een aantal activiteiten is
direct gekoppeld aan De Componist. Wat
binnen en buiten het gebouw gebeurt,
loopt zo in elkaar over.'

Er zijn ook professionals van het nieuwe
Gezondheidshuis betrokken bij het invul-
len van de activiteiten in het park. Zo is de
fysiotherapie betrokken bij activiteiten op
het gebied van sport en bewegen. Ze den-
ken aan een trimstraatje en aan wandelen
met oefeningen. 'Verder krijgen we ook
vanuit de gemeente alle medewerking. De
bestaande plannen van de gemeente om
het park op te knappen worden aangepast
aan de wensen van de bewoners. Er gaat
hier iets heel bruisends ontstaan voor alle
bewoners, voor jong en oud. En het komt
op een goed moment. Na de lange perio-
de van lockdowns vanwege Corona is er
meer dan ooit behoefte aan saamhorig-
heid en ontmoeting. Leuk is ook dat zich
na de enquête 12 nieuwe vrijwilligers uit
de wijk hebben aangemeld die willen mee-
helpen om van alle plannen een succes te
maken' aldus Brugman.

De Digitale Nieuwegeiner
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Voortgang
Sportpark Parkhout

De planvorming rondom de up-
grade van Sportpark Parkhout is
al een aantal jaren gaande,
maar beginnen steeds concreter
te worden. Er zijn zelfs al zicht-
bare werkzaamheden op het ter-
rein te zien, zoals baggerwerk-
zaamheden, het dempen van
een sloot en de kap van een aan-
tal bomen.

Begin september 2021 is er een di-
gitaal bewonersoverleg geweest.
Hierin is door de projectleider van-
uit gemeente Nieuwegein een toe-
lichting gegeven op het raadsbe-
sluit van 2020 over de indeling van
het sportpark. De hockeyclub
MHCN zal aan de zuidzijde inge-
past worden en de twee voetbal-
verenigingen krijgen een gezamen-
lijke accommodatie tussen de
hockey- en voetbalvelden. Bewo-
ners hebben tijdens dit overleg
hun zorgen geuit. Zo hebben de
bewoners aan de Helmkruid aange-
geven dat trillingen van o.a. bouw-
verkeer tot schade aan hun wonin-
gen kan leiden. Ook zijn er zorgen
over geluidsoverlast vanuit het
sportpark en de sportkantines, het
toenemende aantal benodigde par-
keerplaatsen met de daar bijbe-
horende verkeersbeweging en de
bewegwijzering naar het sportpark.

Tijdens de raadsvergadering van 16
december 2021 zijn er een aantal
beslissingen genomen, waarmee
planproces weer een stap heeft ge-
maakt. Zo komt er een 4e kunst-
grasveld waar de voetbalverenigin-
gen (op advies KNVB en BAS) om
hebben gevraagd. Voor de hockey

zullen 38 extra parkeerplekken
worden gerealiseerd.

Aan het Parkhout (de weg door
park Oudegein) komt een uitbrei-
ding van het parkeerterrein en de
ontsluiting naar het hockeycom-
plex. Daarmee wordt het Helm-
kruid ontzien van bezoekersver-
keer aan het Sportpark. Alleen
toeleveranciers en bestemmings-
verkeer zal nog gebruik maken van
het Helmkruid. Er zullen diverse
onderzoeken worden gedaan, on-
der andere naar het wegprofiel van
Helmkruid en de mogelijkheid om
hier een 15 km zone in te stellen.

Deze beslissingen zijn tijdens het
digitale bewonersoverleg van 18
januari aan de belangstellenden
toegelicht. Ook is er een voorlo-
pige planning getoond waarbij in
het derde kwartaal van 2022 ge-
start wordt met de realisatie van de
voetbalaccommodatie en -velden.

De accommodatie zal in de tweede
helft van 2023 in gebruik genomen
worden. In deze periode wordt ook
een start gemaakt met het hockey-
complex en -velden. Vanaf augus-
tus 2024 kan er op Sportpark Park-
hout gehockeyd worden.
Tijdens dit overleg hebben bewo-
ners nogmaals hun zorgen geuit,
met name over de verwachte ge-
luidsoverlast, o.a. vanaf het balkon
van de nieuwe kantine en eventue-
le schade door trillingen aan de
woningen aan het Helmkruid.

Het Wijkplatform zal dit proces
nauwlettend blijven volgen en be-
middelen tussen bewoners, ge-
meente en sportverenigingen wan-
neer daar aanleiding voor is.

De Digitale Nieuwegeiner
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Biebbestuurder Roel Zuidhof
over omgaan met FOMO
en bewust leven

Tijdens de lockdowns was de biblio-
theek als één van de weinige plekken
open om te studeren, een boek te zoe-
ken of een krant te lezen. Nu Nieuwe-
gein steeds meer van het slot gaat, is
de bibliotheek er natuurlijk ook graag
voor je! Want hoe verdeel je je aan-
dacht in een maatschappij die razend-
snel verandert?

Bibliotheekbestuurder Roel Zuidhof ver-
telt: 'Bewust leven heeft voor mij alles te
maken met gezondheid, in lijf en lichaam.
Maar ook met aandacht hebben voor el-
kaar, dat je bewust luistert naar de men-
sen met wie je belt of overlegt in een
Teams-overleg. Luisteren naar je
lichaam, een goede balans vinden tussen
inspanning en uitrusten en op tijd vakan-
tie nemen.'

Relaxter in het leven staan
Maar soms is dat makkelijker gezegd dan
gedaan. Zo hebben veel mensen last van
fear of missing out (FOMO). Ze willen
overal bij zijn en alles tegelijk doen. Zuid-
hof: 'Ik denk dat het goed is meer aan-
dacht te hebben voor wat je doet. Dan sta
je relaxter in het leven.'

En: voel je vrij om hulp te vragen. 'We zijn
er niet alleen voor mensen die niet goed
met de computer kunnen omgaan, maar
voor iedereen van jong tot oud. Jonge
ouders bijvoorbeeld kunnen hier tactische
tips krijgen over huilbaby’s en worden ge-
rustgesteld als hun kindje nog niet zo
goed kan praten. Door te praten met an-
dere ouders en ook door een activiteit te
volgen van samenwerkingspartners die
we uitnodigen. We willen hiermee de
samenredzaamheid van mensen stimu-
leren.'

https://www.pen.nl/artikel/huizenbouw-op-hockeyvelden-in-rijnhuizen-stap-dichterbij
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Martin Koot en Energie-N
zijn vrijwilligers
van het jaar 2022

In de gemeente Nieuwegein gebeurt
heel veel op het gebied van vrijwilli-
gerswerk. Iedereen kent wel een vrij-
williger die voor hem of haar belang-
rijk is. Denk aan vaders en moeders die
regelmatig op school helpen. Of vrij-
willigers van de brandweer. Of de man-
telzorger van je buurman. De zwerfaf-
valpakker in jouw straat. In de week
voor Valentijn is D66 Nieuwegein op
zoek gegaan naar de 'Vrijwilliger van
het jaar'. Uit alle ingediende nomina-
ties heeft de jury Martin Koot en Ener-
gie-N verkozen tot winnaar.

De jury heeft goed gekeken naar de mee-
gestuurde motivaties. Ze heeft met name
gelet op de positieve impact op de stad en
haar inwoners. Al snel werd duidelijk dat
zowel een organisatie als een persoon in
het zonnetje gezet moest worden. D66
Nieuwegein is overdonderd door de hoe-
veelheid aanmeldingen. 'Dat geeft wel aan
hoeveel vrijwilligers er zijn in Nieuwegein,'

aldus Hanny Plomp, 'maar vooral geeft het
aan hoe waardevol deze vrijwilligers zijn
voor hun omgeving en onze stad. Wat dat
betreft zou elke vrijwilliger een winnaar
moeten zijn.'

Over Martin Koot
Martin Koot is als vrijwilliger een verbin-
der die altijd mogelijkheden ziet om de
stad mooier te maken. Hij weet de juiste
inwoners bij elkaar te brengen om dit te
realiseren. Martin is niet alleen zelf actief,
maar activeert, adviseert en motiveert ook
anderen om zich in te zetten voor de stad
en haar inwoners. Als muziekvrijwilliger
bracht hij samen met onder andere zijn
vrouw een band bij elkaar. Samen maak-
ten ze het lied Mijn Nieuwegein voor de
50 jarige verjaardag van de stad.

'Jeetje, wat een verrassing!' zegt Martin
beduusd als Hanny Plomp hem vertelt dat
hij vrijwilliger van het jaar is geworden.
Hij vindt het een hele eer, niet alleen voor
hemzelf. 'In je eentje bereik je niet zoveel.
Het is juist het samenwerken, met elkaar
iets neerzetten waar ik blij van word. De titel
is eigenlijk ook voor hen.'

Over Energie-N
Energie-N is een vrijwilligersorganisatie
die inwoners eerlijk adviseert over ver-
duurzamingsmaatregelen. Zo heeft zij een
positief effect op het klimaat en de porte-
monnee van de Nieuwegeiners. De vrij-
willigers helpen huiseigenaren op een be-
grijpelijke manier om de juiste keuzes te
maken in de wirwar aan mogelijkheden
voor het verduurzamen van hun huis.

'Ik ben blij verrast' zegt Paul Triepels.
'Vanavond vergadert ons hele team vrijwil-
ligers en we zullen dan met elkaar vieren dat
Energie-N vrijwilliger van het jaar is gewor-
den.'

Belang van vrijwilligers
Vrijwilligers hebben een belangrijke rol in
de samenleving volgens D66. Vrijwilligers
dragen bij aan sociale verbinding, kosten-
besparing, ondersteuning en identiteit.
Dit doen ze vaak belangeloos, maar niet
vrijblijvend, voor de essentiële voor-
zieningen in onze samenleving.
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OMKIJKEN

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

Februari 2015

Er wordt hard gewerkt aan Ruimte voor de Rivier.
Waar ooit mais werd verbouwd werd toen een
recreatiegebied gerealiseerd dat, wanneer de rivier te
veel water te verstouwen krijgt, als overloop dient. Nu
is het een prachtig stuk natuur. Met ruimte voor (water)
vogels en een grote verscheidenheid aan flora.
In de achtergrond de 'Viaanse brug', ooit een bottle
neck voor het wegverkeer. Vorig jaar verwijderd, in
stukjes 'gezaagd' en afgevoerd.

Hanny Plomp reikt namens D66 Nieuwegein
de prijs uit aan Paul Triepels (voorzitter van Energie-N)

Hanny Plomp reikt namens D66 Nieuwegein
de prijs uit aan Martin Koot

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


De Digitale Nieuwegeiner

7

Programma’s verkiezingen
gemeenteraadsverkiezingen
maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 zijn er in
bijna alle Nederlandse gemeenten ver-
kiezingen voor de gemeenteraad. Net
zoals vorig jaar bij de verkiezingen
voor de Tweede Kamer, kunt u vanwe-
ge Corona, vervroegd stemmen. Op
maandag 14 en dinsdag 15 maart is er
in elke gemeente al een aantal stem-
lokalen open. Zo kunt u zelf een mo-
ment kiezen waarop het rustiger is in
het stemlokaal. Maar waar kunt u op
stemmen. De Digitale Stad Nieuwegein
zet de verschillende verkiezingspro-
gramma’s onder elkaar zodat u deze
zelf kunt lezen. Handig toch?

In Nieuwegein doen maar liefst 12 politie-
ke partijen mee. De inwoners van Nieuwe-
gein kiezen iedere 4 jaar 33 raadsleden uit
hun midden, die samen de gemeenteraad
vormen. Daarbinnen zijn verschillende sa-
menwerkingsverbanden (fracties). Samen
vertegenwoordigen deze leden alle inwo-
ners en de belangen van Nieuwegein.

De gemeenteraad
heeft drie belangrijke rollen
• Vertegenwoordigen: raadsleden treden
op namens de inwoners.
• Kaderstellen: de gemeenteraad bepaalt
op hoofdlijnen het beleid van de gemeen-
te. De gemeenteraad stelt vervolgens ook
geld beschikbaar voor de uitvoering van
dit beleid (programmabegroting). Ook
geeft ze het college voorwaarden mee
waaraan het beleid moet voldoen. De ge-
meenteraad neemt verder nog besluiten
over gemeentelijke wetten (verordenin-
gen).

• Controleren: de gemeenteraad con-
troleert het college van burgemeester en
wethouders op de uitvoering van de afge-
sproken raadsbesluiten.

De diverse partijprogramma’s
in volgorde van lijstnummer

VVD Nieuwegein
De VVD in Nieuwegein heeft haar verkie-
zingsprogramma ‘Mooier en Beter’ ge-
noemd. Met dit programma wil zij een
antwoord geven, door haar ideeën met de
inwoners te delen voor een betere stad
die klaar is voor de toekomst.
Ellie Eggengoor, lijsttrekker voor de
Nieuwegeinse VVD: ‘Welke goede dingen
hebben we geleerd en willen we voor de
toekomst behouden? En welke keuzes
willen wij maken waardoor het leven, wer-
ken en ondernemen in Nieuwegein beter
en waardevoller wordt?’ Dat en meer lees
je in dit programma voor de periode
2022-2026.

VSP Nieuwegein
De Verenigde Senioren Partij (VSP) in
Nieuwegein heeft haar verkiezingspro-
gramma ‘Samen met Nieuwegein’ ge-
noemd. Zij is al meer dan twintig jaar ac-
tief voor alle bewoners van Nieuwegein,
oud en jong.
Geert Zondag, lijsttrekker voor de VSP:
‘Wij zien de tegenstellingen tussen links
en rechts lokaal vervagen en kiezen voor
oplossingen met het welzijn van de bewo-
ners voorop. De VSP voelt zich verbonden
door leeftijd en ervaring, maar ook door de
wens onze kinderen en kleinkinderen een
goede toekomst en een goed leefmilieu in
onze stad te bieden.’ Dat en meer lees je
in dit programma voor de periode
2022-2026.

De zetelverdeling in Nieuwegein over
de periode 2018-2022. Bij de komende
verkiezingen doen de SP Nieuwegein,
Groep Verdam en Groep Stekelenburg
niet mee. Nieuw komende verkiezingen
zijn de partijen JezusLeeft! en De Unie
(van Nieuwegein).

PvdA Nieuwegein
De PvdA in Nieuwegein heeft haar verkie-
zingsprogramma ‘Een kansrijk leven voor
iedereen in Nieuwegein’ genoemd en kiest
voor gelijke kansen, samenwerking en
voor een overheid die de regie pakt, zodat
iedereen mee kan doen.
Vincent van Esch, lijsttrekker voor de
PvdA in Nieuwegein: ‘Wij geloven in deze
waarden zullen ons hiervoor blijven inzet-
ten. Ondanks de nodige problemen en de
grote opgaven die ons te wachten staan,
zijn we positief dat we veranderingen kun-
nen doorvoeren. Als we de kansen die er
zijn nu aangrijpen, dan is er heel veel mo-
gelijk.’ Dat en meer lees je in dit program-
ma voor de periode 2022-2026.

GroenLinks Nieuwegein
GroenLinks in Nieuwegein heeft haar ver-
kiezingsprogramma ‘Samen Nieuwegein
veranderen’ genoemd. Zij wil op lokaal
niveau werken aan het tegengaan van de
klimaatcrisis.
Alma Feenstra, lijsttrekker voor Groen-
Links Nieuwegein: ‘We willen de energie-
transitie in de bebouwde omgeving aanja-
gen. Daarnaast willen we de kansengelijk-
heid bevorderen en racisme en discrimi-
natie tegengaan. Kortom: bij ons gaat het
om klimaatbeleid en bevorderen van ge-
lijkheid.’ Dat en meer lees je in dit pro-
gramma voor de periode 2022-2026. Ook
is er een handige standpunten top 10.

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://ris2.ibabs.eu/Nieuwegein
https://nieuwegein.vvd.nl/nieuws/46780/verkiezingsprogramma-vvd-nieuwegein-vastgesteld
https://vspnieuwegein.nl/verkiezingsprogramma/inleiding
https://nieuwegein.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/177/2022/02/Verkiezingsprogramma-2022-2026-Een-kansrijk-leven-voor-iedereen-in-Nieuwegein.pdf
https://nieuwegein.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/177/2022/02/Verkiezingsprogramma-2022-2026-Een-kansrijk-leven-voor-iedereen-in-Nieuwegein.pdf
https://nieuwegein.groenlinks.nl/nieuws/programma-verkiezingen-22
https://nieuwegein.groenlinks.nl/nieuws/programma-verkiezingen-22
https://nieuwegein.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-12/standpunten-top10.pdf


Programma’s verkiezingen
gemeenteraadsverkiezingen
maart 2022
(vervolg van pagina 7)

D66 Nieuwegein
De D66 in Nieuwegein heeft haar verkiez-
ingsprogramma ‘Samen doen. Laat
iedereen vrij, maar niemand vallen’ ge-
noemd. ‘D66 werkt aan een eerlijke won-
ingmarkt, een stevige klimaataanpak en
het beste onderwijs. Met een stem op D66
kies je voor een optimistische toekomst
van Nieuwegein’ aldus lijsttrekker Tom
Verhoeve.
Verhoeve: ‘Het is tijd voor een nieuw per-
spectief. We moeten ons aanpassen aan
een snel en continu veranderende wereld.
Veranderingen die ook lokaal vragen om
een nieuw perspectief.’ Dat en meer lees
je in dit programma voor de periode
2022-2026.

CDA Nieuwegein
Het CDA in Nieuwegein heeft haar verkie-
zingsprogramma ‘Nieuwegein, een goed
klimaat om in te leven, wonen en werken’
genoemd en is voortgekomen uit gesprek-
ken die zij met mensen en organisaties in
Nieuwegein heeft gevoerd.
Jan Kuiper, lijsttrekker voor het CDA in
Nieuwegein: ‘De hele politiek lijkt de weg
kwijt te zijn en is nog nooit zo versnipperd
geweest. Het CDA heeft een lastige tijd
achter de rug en is zich aan het herpak-
ken. Veel mensen spraken recht uit het
hart en rechtuit over de waarden van het
CDA. De fractie brengt deze waarden tot
leven in de gemeenteraad. In mijn rol als
wethouder deed ik dat de afgelopen jaren
ook met de portefeuilles jeugd, onderwijs,
gezondheid en in wijken en ik hoop dat
uiteraard de aankomende jaren weer te
mogen doen.’ Dat en meer lees je in dit
programma voor de periode 2022-2026.

ChristenUnie Nieuwegein
Het CDA in Nieuwegein heeft haar verkie-
zingsprogramma ‘Samen recht doen’ ge-
noemd. ‘Deze verkiezingen gaan over
mensen. Over jou en over mij. Over onze
ouders, onze kinderen, onze buren, de
leerkracht op de school, onze werkgever
en onze werknemers. Ze gaan over ons
en de manier van samenleven in Nieuwe-
gein’ aldus Martin Monrooij, fractievoorzit-
ter van de ChristenUnie in Nieuwegein.
‘Nog steeds voelen we de gevolgen van
de corona crisis. Veel inwoners ervaren
nog dagelijks de fysieke impact van
COVID-19. Economisch zijn er grote klap-
pen gevallen en de maatregelen hebben
bij jong en oud sociale en psychologische
sporen achtergelaten. De polarisatie is
toegenomen. We konden elkaar niet ont-
moeten en elkaars mening nuanceren.’
‘De ChristenUnie is zich van deze dingen
bewust en ziet dat de manier waarop we
met elkaar de samenleving vorm geven
ter discussie staat. Gelukkig hebben we
ook gezien dat als het erop aankomt we in
Nieuwegein oog voor elkaar hebben. Dat
we in staat zijn om elkaar op creatieve
manieren te vinden en elkaar te helpen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan
ooit belangrijk is om te geloven in en te
werken aan een stad/gemeente waar het
niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer
om ‘wij’. Daarom gaan wij met dit pro-
gramma van hoop de komende verkiezin-
gen in.’

Lokale Vernieuwing
Lokale Vernieuwing heeft haar verkie-
zingsprogramma ‘Duidelijk’ genoemd.
Lokale Vernieuwing is een lokale politieke
partij met inmiddels 4 jaar ervaring in de
gemeenteraad van Nieuwegein en met
een wethouder in het College van Burge-
meester & Wethouders.
Heleen Peters, fractievoorzitter en lijst-
trekker voor Lokale Vernieuwing: ‘Lokale

Vernieuwing is dé lokale politieke partij
van Nieuwegein én de enige lokale poli-
tieke partij die ervaring heeft met deel-
name aan het college. Wij zijn dus onaf-
hankelijk van de landelijke politiek. Dit be-
tekent dat wij kunnen doen en beslissen
wat wij voor Nieuwegein belangrijk vinden,
zonder dat iemand vanuit Den Haag of
waar dan ook ons kan corrigeren. Duide-
lijkheid. Daar houden wij van!’ Lees hier
het verkiezingsprogramma voor de perio-
de 2022-2026 van Lokale Vernieuwing.

ieders Belang
ieders Belang laat weten dat het tijd wordt
dat de gemeente beter naar haar inwo-
ners gaat luisteren. ‘Helaas wordt dat
vaak niet zo ervaren als mensen contact
opnemen met de gemeente. Daarom
zoekt ieders Belang zelf altijd contact met
inwoners die ergens mee zitten en luiste-
ren we goed naar de wensen en behoefte
om iets te verbeteren’ aldus de partij.
Jacqueline Verbeek, lijsttrekker van ieders
Belang: ‘...wij de komende 4 jaar door-
gaan met u te helpen als u onze hulp
vraagt, als u ons de kans daarvoor geeft.
Gekozen worden is een voorrecht, geen
vrijwaring. Graag willen wij met een groot
team voor u klaar staan de komende jaren
om de ideeën, die u heeft voor onze stad,
samen met u uit te werken. Communicatie
is hier van groot belang. Veranderingen,
die wij voorstaan, en verbeteringen, die wij
door willen voeren, staan in ons verkie-
zingsprogramma.’

Lees hier de standpunten voor de
komende verkiezingen van NUwegein en
JezusLeeft.
Van de politieke partij de UNIE van Nieu-
wegein heeft de redactie momenteel nog
niets kunnen vinden.
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FOTO VAN DE WEEK

Mijn oog valt op een foto op Facebook: een
beeldscherm met daarop een scène uit 'Geina, de
buurtsoap', dde serie die zich in Nieuwegein afspeelt.
De beschrijving bij de foto luidt: 'Sinds kort is de
entreehal van DE KOM omgetoverd tot een ware
huiskamer waar je de hele dag van de buurtsoap kan
genieten! Kom jij een kijkje nemen in onze knusse
buurtbios? Tot snel!'

Inderdaad, een knusse hoek. Kopje koffie met een
'lekkertje' er bij halen, genieten en even tot rust
komen.

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

https://d66.nl/nieuwegein/verkiezingsprogramma/
https://www.cda.nl/utrecht/nieuwegein/verkiezingsprogramma-2022-2026
https://www.cda.nl/utrecht/nieuwegein/verkiezingsprogramma-2022-2026
https://nieuwegein.christenunie.nl/verkiezingsprogramma
https://nieuwegein.christenunie.nl/verkiezingsprogramma
https://lokale-vernieuwing.nl/wp-content/uploads/2022/02/Definitief_Verkiezingsprogramma_LV_maart-22.pdf
https://lokale-vernieuwing.nl/wp-content/uploads/2022/02/Definitief_Verkiezingsprogramma_LV_maart-22.pdf
https://www.partijiedersbelang.nl/wp-content/uploads/2022/01/Ieders-Belang_Verkiezingsprogramma_2022.pdf
https://www.partijiedersbelang.nl/wp-content/uploads/2022/01/Ieders-Belang_Verkiezingsprogramma_2022.pdf
https://www.nuwegein.nl/standpunten/nieuwegein.html
https://www.jezusleeft.nl/programma/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.facebook.com/Geinadebuurtsoap/photos/a.185781423661562/274798691426501/
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


Sportief dagboek (15)

Hans van Echtelt schrijft iedere
week zijn ‘Sportief Dagboek’ op
De Digitale Stad Nieuwegein.
Hans is een getogen Vreeswijker
en houdt van voetballen, houdt
van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vind je hem langs
de sportvelden in Nieuwegein,
nu voor De Digitale Stad
Nieuwegein en De Digitale
Nieuwegeiner.

Hans van Echtelt: ‘Er is in het af-
gelopen weekend volop gevoetbald,
zowel door JSV als Geinoord. Op
Galecop stond weer eens een com-
petitieduel gepland , de thuisclub
moest het opnemen tegen Delta
Sports. Het werd opnieuw geen
winstpartij voor de zwart-witten
want de Houtense formatie bleek
duidelijk de betere partij en won met
0-3. De 30-jarige Schalkwijker Roy
Kelder bleek de scherprechter bij de
gasten en scoorde drie keer.’

‘UN-verslaggever Martin Veldhuizen
maakte afgelopen zaterdag het ver-
slag van deze wedstrijd voor de re-
gionale krant en hij toonde zich on-
der de indruk van de veerkracht van

het nog steeds puntloze JSV. ,,Wan-
neer je beseft dat er daar nu jongens
in het eerste moeten spelen die in het
verleden nog niet eens de A1 en B1
hebben gehaald als junioren, dan
kan ik alleen maar mijn petje afne-
men voor de getoonde energie die er
is ondanks het kwaliteitstekort van
het merendeel in de selectie. JSV zal
zeker degraderen maar moet uitkij-
ken dat ook in de derde klasse die
neergaande spiraal zich niet verder
gaat doorzetten."’

‘Beter vergaat het speltechnisch mo-
menteel met Geinoord, ook de laat-
ste oefenwedstrijd van de ‘winter-
stop’ werd gewonnen, met 4-3 werd
nu Steeuwijk verslagen. Mark de
Koning, Sven Banfi en Daniel Kops
(2 x) namen de Nieuwegeinse doel-
punten voor hun rekening. Laatstge-
noemde spits was in de oefencam-
pagne bijzonder productief en neemt
hopelijk zijn schotvaardigheid mee
naar de komende competitieduels
waarvan komende zaterdag het
thuisduel tegen BFC op het program-
ma staat. In de oefencampagne won
Geinoord drie keer en scoorde daar-
bij 13 goals en kreeg maar vier te-
gentreffers. JSV moet het in de eerst
volgende uitwedstrijd opnemen tegen
SV Loodrecht.’
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Raadsvergadering
24 februari 2022

Op donderdag 24 februari vindt de
laatste Raadsvergadering van deze
raadsperiode plaats. Hierna kunnen de
fracties zich gaan opmaken voor de
verkiezingen, waarna in april pas weer
de eerste Avond voor de Stad gehou-
den wordt. De Raadsvergadering be-
gint om 19:30 uur.

Zoals we inmiddels weer gewend zijn,
vindt deze vergadering op het Stadshuis
plaats. Pers en publiek kunnen inschake-
len via nieuwegeinsraad.live/stream1. Via
deze link kun je ook de definitieve en vol-
ledige agenda voor de Raadsvergadering
bekijken. Deze avond zullen onder meer
de volgende onderwerpen de revue
passeren:

Zienswijze begrotingswijziging 2022
en procesbrief 2023 WIL
Door de coronacrisis vond Werk & Inko-
men Lekstroom (WIL) dat het vrijwel on-
mogelijk werd om in 2021 een betrouw-
bare kadernota aan de raad te presen-
teren. Daarom heeft WIL zijn werkwijze
iets aangepast met als doel om de raads-
leden beter bij de ontwikkeling van in-
houdelijke en financiële kaders te betrek-
ken én om beter te kunnen aansluiten op
de ontwikkelingen in 2022. Nu ligt er het
voorstel om de gehanteerde werkwijze
ook voor komend jaar aan te houden. De
gemeenteraad wordt gevraagd om een
oordeel te vormen over dit voorstel en
over de voorgestelde begrotingswijziging
2022.

Zienswijze ontwerp Kadernota 2023
RUD Utrecht
De gemeente Nieuwegein maakt sinds
2014 deel uit van de gemeenschappelijke
regeling Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD) Utrecht, die milieutaken (toezicht
en handhaving) uitvoert voor elf gemeen-
ten in de regio. De RUD schetst in de ka-
dernota 2023 zijn visie op de ontwikkeling
van de samenwerking, de ambitie voor de
toekomst en het financiële plaatje dat bij
deze ambitie hoort. De gemeenteraad zal
een oordeel vormen over deze kaderno-
ta.

Tot slot
De gemeenteraad dankt allen hartelijk
voor uw interesse tijdens deze raadsperi-
ode en hoopt u vanaf april weer te mogen
ontmoeten op de publieke tribune van de
Raadzaal. Blijf in de tussentijd op de
hoogte van het laatste nieuws van onze
gemeenteraad via de Facebook-pagina
(@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raad-
ngein) en website: www.nieuwegein.nl.
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JSV en Geinoord (dit is een spelmoment uit de recent gespeelde derby)
kwamen dit weekeinde beiden in actie. Daniel Kops (op de foto) was
tegen Sleeuwijk opnieuw productief met twee treffers.

https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://nieuwegeinsraad.live/stream1
http://www.nieuwegein.nl/
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Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’

‘Iedereen vond het welletjes: het RIVM,
het OMT, het kabinet, de Tweede
Kamer, en bovenal wij, het volk. En ook
het virus leek de handdoek in de ring te
gooien. Het was een score van niks:
meer dan 70.000 besmettingen en maar
een enkele ziekenhuisopname.’

‘Twee jaar na dato lukte het alsnog:
groepsimmuniteit. Rutte zinspeelde er
al op in maart 2020, hoog en droog
vanuit het torentje. Knap staaltje van
‘regeren is vooruitzien’.’

‘Het waren plotwendingen van de
buiten categorie tijdens de
persconferentie van 15 februari. Ten
eerste was Rutte er niet. Ik miste hem.
Niemand kan zo fraai ‘goedenavond’
zeggen als hij. En aan de toon van dat
‘goedenavond’ wist je bovendien meteen

hoe de vlag erbij hing. Ten tweede was
er die verrukkelijke zin: “ Het land gaat
weer open.” Ik deed of we het nog niet
wisten, want ik vind Kuipers zo’n man,
die je een primeurtje gunt. Gedurende
de hele pandemie heeft hij als een
noeste verkeersregelaar patiënten naar
de juiste IC-bedden staan loodsen, en
nu zette hij alle stoplichten op groen,
voor ons allemaal.’

‘Ik vond het ook welletjes. De kinderen
waren met hun gezinnen óf net in
quarantaine of er net uit en dan weer
erin, school was iets van een andere
planeet en ik kon oppas-afspraken bij
wijze van spreken van te voren uit de
agenda schrappen. De hele familie is
minimaal één keer aan de beurt
geweest, alleen echtgenoot T. en ik niet.
Een fijn vooruitzicht: alles open en wij
straks binnen.’

‘Het politieke gegoochel met 1-, 2- of 3
G betekent het Waterloo van de QR-
code. Wie binnen wil in een evenement
met meer dan 500 man-, vrouw- of een
andere genderidentiteit moet zich
vooraf laten testen. Is dit misschien een
slimme manier van de overheid om tot
sluiting te komen van alle priklocaties?
Want wat zou het motief zijn om je nog
te laten prikken?’

‘Zou het zijn om te voorkomen dat er
meer antivaxers binnendringen in GGD
prik locaties? Ze deden het in Heerlen,
gehuld in witte uniformen. Ze maakten
de medewerkers uit voor
seriemoordenaars, beschuldigden hen
van het plegen van genocide. Dat mag
in Nederland. Volgens mij wordt nog
uitgezocht of dat valt onder de vrijheid
van meningsuiting.’

‘Ongeveer simultaan aan ‘Het land
gaat weer open’ verscheen vandaag het
rapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid. Een evaluatie van de aanpak
van de coronacrisis tussen maart en
september 2020. Ik loop er niet op
vooruit. Dat deed minister de Jonge al.
Volgens hem hebben de onderzoekers
de samenhang tussen de getroffen
maatregelen in die periode niet goed
begrepen.’

‘Nu alles achter de rug lijkt, wil ik mijn
oprechte medeleven betonen aan al die
mensen die nu een nieuwe obsessie
moeten vinden om zich tegen te weer te
stellen. Ik weet het zeker. Dat gaat
Willem Engel heus wel lukken.’

Aflevering 60
Alle afleveringen vind je hier.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona
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Knoop Autogroep
wint Gouden Parel
Lekstroom

Knoop Autogroep, vertegen-
woordigd door Jaco Knoop,
heeft de Gouden Parel Lek-
stroom gewonnen. De prijs werd
donderdag 10 februari uitgereikt
in theater DE KOM.

Jaco Knoop van Knoop Autogroep
streed samen met ondernemers
Andries Vlot (TSN Groen) en
Ernst-Jan Damen (Van Vliet Duur-
zaamhout) om de titel. De Gouden
Parel zou oorspronkelijk in decem-
ber 2021 worden uitgereikt, maar
werd vanwege de coronamaatrege-
len uitgesteld. De jaarlijkse verkie-
zing wordt georganiseerd vanuit
ondernemersplatform Onder-
Namen. Leden hiervan stemmen
op ondernemers uit de regio, waar-
van er drie overblijven. Knoop
Autogroep werd uiteindelijk verko-
zen tot winnaar. Jaco Knoop is hier
erg trots op en was blij verrast. Fijn
deze waardering voor ons hele
team.

De winnaar van de Gouden Parel
Jaco Knoop van Knoop Autogroep
was als klein jongetje al gefasci-
neerd door auto’s en is het school-
voorbeeld van iemand die van zijn
hobby, zijn werk heeft gemaakt.

Van leerling monteur en het
schoonmaken van auto’s is Jaco,
via diverse opleidingen en cursus-
sen uitgegroeid tot eigenaar van
zes autobedrijven. Jaco gelooft in
het bieden van een universeel aan-
bod van service en onderhoud tot
aan verkoop. Dat dit een gouden
combinatie is blijkt wel nu dat
Knoop Autogroep de winnaar is
geworden.

Knoop Autogroep is te vinden op
de volgende 6 locaties: Hofplein in
Vianen, Vrielo en Van Rooijen in
Nieuwegein, Linnenbank in
Houten, Van der Sluijs in Drieber-
gen, Vocking & Van der Sluis in
Zeist en Bosch Car Service in Den
Dolder.

Dit jaar geen vrijmarkt
op de Nedereindseweg
in Nieuwegein Noord

De organisatie van de vrijmarkt rond-
om de Nedereindseweg en het Munt-
plein laat weten dat dit jaar geen vrij-
markt zal worden georganiseerd. De
organisatie, de Oranjevereniging Nieu-
wegein Noord betreurt dit ten zeerste.

De grootste reden om het niet te organi-
seren is het gebrek aan voldoende vrij-
willigers. Tweede reden zijn de onzeker-
heden rond de Corona maatregelen. Bij
elkaar geeft het de organisatie te weinig
tijd om de kleedjesmarkt op een goede
en veilige manier te kunnen organiseren.

Of het de komende jaren weer gaat luk-
ken is de vraag. Het blijkt steeds moeilij-
ker om vrijwilligers te enthousiasmeren
en te mobiliseren. Lukte het de afgelopen
jaren nog net, dit jaar niet.

Het bestuur van de Oranjevereniging
Nieuwegein Noord is hard op zoek naar
enthousiaste Nieuwegeiners die de orga-
nisatie voor de volgende jaren over wil
nemen. En daarbij kunnen ze zeker reke-
nen op de hulp en ervaring van het huidi-
ge bestuur.

Zin om de organisatie van dit zeer ge-
waardeerde en gezellige evenement over
te nemen? Stuur dan een mail naar
info@oranjeverenigingnn.nl.

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: ‘Meer dan 48.000 fietsers vulden de enquête
van de Fietsstadverkiezingen 2022 in. Wat maakte de
tongen in Nieuwegein los? Dat zijn de oversteek
Noordstedeweg/Herenstraat, de auto die nog te vaak
voorrang op de fiets krijgt, en de hobbels en scheuren
in onze fietspaden, zoals op de Parkhout en
Bosfazant. Stem jij straks op de politieke partij die ze
gladstrijkt?’
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mailto:info@oranjeverenigingnn.nl
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


Beleggers
op huizenjacht
in Nieuwegein
nu stad opkoopverbod
wil invoeren

‘Het zijn onwenselijke
praktijken’

De woningmarkt is oververhit
en daarom wil de Nieuwegeinse
wethouder van Wonen binnen-
kort een opkoopbescherming in-
voeren. Dat betekent dat huizen
die te koop staan niet meer zo-
maar verhuurd mogen worden.
Intussen lijken beleggers nog
gauw hun kans te grijpen huizen
te bemachtigen.

Onlangs kregen bewoners in meer-
dere wijken namelijk een brief in
de bus, waarin ene Marc aangeeft
interesse te hebben in hun woning
en die te willen kopen 'voor een
goede prijs'. 'Ik ben op zoek naar
woningen om te kopen en daarna te
verhuren aan betrouwbare huur-
ders', schrijft hij onder meer. Ook
belooft hij voordelen als 'geen
makelaarskosten' en 'geen verkoop-
stress'.

‘Onwenselijke praktijken’
Lokale politici van GroenLinks, de
SP, de ChristenUnie en de Partij
van de Arbeid trekken aan de bel.
'De woningen moeten beschikbaar
zijn voor mensen met kleine inko-
mens en starters', zegt Alma Feen-
stra, fractievoorzitter van Groen-
Links. 'Je wil niet dit soort boeven
die woningen opkopen, prijzen op-
drijven en woningen uit de markt
halen waar zoveel mensen op zitten
te wachten.'

De partijen willen dat de gemeente
snel actie onderneemt tegen beleg-
gers die woningen opkopen. Vin-
cent van Esch van de Partij van de
Arbeid zegt daarover: 'De gemeente
moet nu de regie pakken. De markt is
zo verziekt en mensen gaan daar nu

mee aan de haal. Het zijn zeer on-
wenselijke praktijken. Dit soort ac-
ties zijn funest voor de toekomst van
Nieuwegein.'

De raadsleden vinden dat de hui-
zen beschikbaar moeten blijven
voor mensen die zélf in Nieuwe-
gein willen wonen. Bovendien
vrezen ze overlast als huizen in
handen komen van beleggers.
Feenstra: 'De huizen worden vaak
gesplitst, waardoor er bijvoorbeeld
meer auto’s voor de deur komen te
staan. De containers zijn er ook
niet op ingericht, dus de straat ver-
loedert.'

Reactie wethouder
Ook wethouder Wonen Hans
Adriani noemt het opkopen van
woningen in Nieuwegein onwen-
selijk. In antwoorden op vragen
van eerdergenoemde partijen liet
hij vorige week in een vergadering
weten een brief te hebben gestuurd
naar de betreffende Marc. 'We heb-
ben laten weten dat dit niet is wat we
willen in Nieuwegein en we de poor-
ten aan het sluiten zijn voor deze
praktijken.'
De wethouder ziet geen moge-
lijkheden voor een tijdelijke maat-
regel vóór de wet Opkoopbescher-
ming in Nieuwegein mogelijk in-
gaat. Volgens hem is het een inge-
wikkelde kwestie, omdat je met
een opkoopverbod inbreuk maakt
op mensen hun eigendomsrecht.
Wel zegt Adriani zijn best te gaan
doen om de nieuwe verkoopregels
zo snel mogelijk in te voeren.

Er is geprobeerd contact te leggen
met Marc, de ondertekenaar van de
verspreide brief, maar hij neemt
vooralsnog zijn telefoon niet op.

Ook raadsleden geven aan de man
niet te kunnen bereiken. De brief is
overigens ook in andere plaatsen
in Nederland verspreid. Soms staat
onder vrijwel dezelfde tekst wel
een andere naam.

De Digitale Nieuwegeiner

12

GroenLinks stelde
vorige week samen met
ChristenUnie, SP en PvdA
vragen over het opkopen
van woningen

Lijsttrekker Alma Feenstra van Groen-
Links is stellig: 'Wonen is een recht,
geen markt!'.

Onlangs hadden veel Nieuwegeiners het
twijfelachtige genoegen een brief van be-
leggers in hun brievenbus te ontvangen.
Met veel enthousiasme werd de eigenaar
van de woning aangeboden om de wo-
ning 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 Groen-
Links-fractievoorzitter 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 be-
leggers een woning te bemachtigen.
'Simpelweg oneerlijk en onrechtvaardig,'
vervolgt Alma, 'Samen met de SP, Chris-
tenUnie en de PvdA willen we dat hier ac-
tie op wordt ondernomen!'

Om dit voor elkaar te krijgen, stelde de
GroenLinks, ChristenUnie, SP- en PvdA-
fracties, bij monde van Alma Feenstra,
vorige week 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 woningzoe-
kenden, 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 Feenstra af.

https://www.pen.nl/artikel/groenlinks-stelde-donderdagavond-samen-met-christenunie-sp-en-pvda-vragen-over-het-opkopen-van-woningen
https://www.pen.nl/artikel/groenlinks-stelde-donderdagavond-samen-met-christenunie-sp-en-pvda-vragen-over-het-opkopen-van-woningen
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.gall.nl


Weer gewoon
‘Dansen in Stijl’
bij Dansschool De Rijk

We hebben het allemaal moeten
meemaken; het leven stond twee
jaar gewoon stil. Tijd om samen
erop uit te gaan was er voldoen-
de, maar niets mogelijk om te
doen. We hielden een hoop tijd
over. Terwijl voorheen het moei-
lijk was om alles te combineren.
En met het einde van de pande-
mie inzicht is deze hectiek in-
eens weer terug.

Door (opnieuw) te leren stijldansen
kunnen jullie beide even ontsnap-
pen aan deze ‘nieuwe’ drukte van
de dag. Samen één keer in de
week een gezellig avondje weg!
’t Veerhuis in Nieuwegein, de lo-
catie waar Dansschool De Rijk vijf
avonden per week danslessen ver-
zorgt, biedt jullie een mooie zaal
met een goede dansvloer, gratis
parkeren en is ook goed te berei-
ken met het openbaar vervoer.

Willen jullie eens kennis komen
maken met stijldansen of de draad
weer oppakken? Kijken of jullie het
leuk vinden en onze eigentijdse
manier van lesgeven. die voor
iedereen toegankelijk is, erva-
ren? De Rijk start op zondag
20 februari weer met een nieuwe
versnelde beginnerscursus. In
14 lessen leer je het volledige pro-
gramma van een reguliere eerste
jaar. Het is mogelijk om de eerste
les van deze cursus als proefles te
volgen.

De kosten bedragen voor die les
€ 10,- per persoon. Vind je het
leuk, en wil je inschrijven voor de
gehele cursus, dan wordt uiteraard
dit bedrag in mindering gebracht
op het lesgeld. Geef je nu op voor
deze (proef)les ‘Stijldansen voor
beginners’ die op zondag 20 fe-
bruari om 18.45 uur is, door te
mailen naar:
info@dansschoolderijk.nl.
Kijk voor meer informatie over
deze proeflessen of de nieuwe cur-
sussen op de website.
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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 een prentbriefkaart uit Jutfaas of Jutphaas.
De Nederlandse Hervormde Kerk aan de Nedereind-
seweg vanuit het noord-oosten gezien.
De kaart komt uit ongeveer 1915 en is uitgegeven door
M.G. La Febre. De drukker is onbekend maar gemaakt
in zwart/wit.

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

Politie Nieuwegein
waarschuwt
voor identiteitsfraude
bij buurtapp Nextdoor

De Politie Nieuwegein waarschuwt
voor de buurtapp Nextdoor wegens
identiteitsfraude. Pas op met het ge-
bruik van Buurtapps en met welke
voorwaarden je akkoord gaat. Ook in
2019 en 2020 waarschuwde de politie
in Nieuwegein voor de gang van zaken
omtrent deze frauduleuze app.

In de wijk Batau is een brief verspreid die
de geadresseerde uitnodigt lid te worden
van Nextdoor. Deze buurtapp is in op-
spraak vanwege identiteitsfraude.
In de uitnodigingsbrief lijkt het alsof een
buurtgenoot de oproep doet lid te wor-
den. Er staat ook vaak een naam vermeld.
Maar uit meldingen uit het hele land
blijkt dat deze mensen vaak niet weten
van het bestaan van de brief, laat staan
dat ze die zelf hebben gestuurd.

Uit heel Nederland klachten
Bij de politie in heel Nederland komen
klachten binnen over de app. Mensen die
zien dat hun naam zonder hun medewe-
ten is gebruikt in de uitnodigingsbrief
zeggen aangifte te doen van identiteits-
fraude. De politie waarschuwt mensen
vooral alert te zijn. Dat geldt voor
Nextdoor, maar ook voor soortgelijke
apps. Lees altijd goed de gebruikersvoor-
waarden door. En let erop welke persoon-
lijke gegevens je afstaat voor gebruik.

mailto:info@dansschoolderijk.nl
https://www.dansschoolderijk.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
https://filmscanning.nl
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Opgelicht
in wanhopige zoektocht
naar nieuwe woning

‘We stonden al met een bus
vol spullen voor de deur’

Al twee jaar lang zoekt Marco Hofman
een nieuw huis voor zijn samengestel-
de gezin. Met zijn vrouw en vier kinde-
ren woont hij in een driekamerappar-
tement in Nieuwegein. Toen een een-
gezinswoning met vijf slaapkamers op
hun pad kwam, konden ze hun geluk
niet op. Eenmaal met vier kinderen en
een bus vol spullen voor de deur, bleek
de woning helemaal niet te huur.
Verslagen en vol verdriet doen ze hun
verhaal.

De huizenzoektocht van Marco en zijn
vrouw is er één als die van zo velen: hope-
loos. Hij werkt als zzp’er en is woningstof-
feerder, zijn vrouw werkt in de zorg. Hun
inkomen is te hoog voor een sociale huur-
woning. Maar in de vrije sector komen ze
er niet tussen.
Allebei hebben ze twee kinderen uit een
eerdere relatie. Twee jaar geleden zijn ze
samen gaan wonen. 'De situatie van mijn
vrouw was onhoudbaar, omdat ze moest
vluchten voor haar ex. En ze heeft geen
familie waar ze bij kon wonen.'

Direct zijn ze gaan zoeken naar een grote-
re woonruimte. Want het appartement
met twee slaapkamers waar ze nu in wo-
nen, is echt te klein. De ouders slapen in
de woonkamer en de kinderen delen een
kamer. 'Mijn bonusdochter keek zo uit naar
een eigen kamer. Ze had al een plattegrond
met een indeling van de kamer die ze zou
krijgen. En mijn vrouw en ik keken ook uit
naar een eigen slaapkamer, wat meer priva-
cy.'
Ze vonden hun droomwoning op Face-
book. Vijf slaapkamers, 800 euro. 'Het leek
een geschenk uit de hemel. Na twee jaar
zoeken was het een droom die uitkomt.'

Verhuurders hadden een goed verhaal
De zogenaamde verhuurders wonen in
Spanje en hadden een goed verhaal, ver-
telt Hofman. 'De verhuur was al een keer
misgegaan en ze wilden niet voor elke be-
zichting naar Nederland vliegen.'Marco
snapte dat wel. 'En de verhuurders wilden
zeker weten dat we serieus waren, dus heb-
ben we 1600 euro overgemaakt, één maand
huur en de borg.'
Gisteren was de grote dag. Het gezin
stond om 13.00 uur met een bus vol spul-
len op de stoep van wat ze dachten dat
hun nieuwe woning was. Maar eenmaal
daar, deed er iemand open die van niks
wist. 'Die man schrok zich dood. Dit is mijn
huis en het is verkocht, ik moet er eind van
de maand zelf uit', werd tegen het gezin
gezegd. 'We waren verslagen en verbou-
wereerd. Dit kan niet waar zijn! We stapten
weer in de auto en dachten: we zijn opge-
licht.'

Het gezin is er nog nauwelijks van beko-
men. 'Ik voel me schuldig naar mijn kinde-
ren en naar mijn bonuskinderen. Die zijn
thuisgebleven van school vandaag, ze heb-
ben geen oog dichtgedaan vannacht. De
school begreep het gelukkig.' Alleen de
jongste van 6 is naar school gegaan. 'Die
kwam wel thuis met een tekening van een
huis waar wij in zouden gaan wonen. Die
droom is ze ontnomen.'

Argwaan hadden ze vooraf niet, vertelt
Hofman. 'We snapten het verhaal van hun
kant, daarom hadden we helemaal geen
twijfel. Ik heb mijn verhaal uitgelegd. En zij
zochten mensen die het huis netjes zouden
houden.' Het leek een perfecte match, zegt
Hofman. Dat ze niet naar Nederland kwa-
men voor de overdracht, snapte hij ook.
'Ze wilden niet continu op en neer vliegen.'
Hofman heeft aangifte gedaan, maar
kansrijk is zijn zaak niet, denkt Tanya
Wijngaarde van de Fraudehelpdesk. 'Als de
dader wordt gepakt en die heeft het geld
nog, dan kan je het misschien terugkrijgen.
Maar mensen kunnen het beter als verloren

beschouwen', zegt de woordvoerder tot
haar spijt. 'Het heeft veel impact, zo’n si-
tuatie. Als je in woningnood zit, heb je echt
een probleem.'

De kinderen
moeten hun dozen weer uitpakken,
in hun oude huis
Het aantal aangiftes van dit soort praktij-
ken daalt al een aantal jaar op rij. In 2019
zijn er 383 aangiftes gedaan, in 2020 wa-
ren het er 271 en in 2021 nog maar 211.
Die daling komt door strengere controles
van verhuurplatforms, legt Wijngaarde
uit. 'Daar wordt bijvoorbeeld intensiever ge-
screend en worden gebruikers van tips voor-
zien.' De praktijken verplaatsen zich nu
naar sociale media, aldus Wijngaarde.

Ze heeft ook nog tips voor mensen die een
advertentie niet vertrouwen. 'Check de fo-
to’s op Google Image Search. Vaak komen
de foto’s van ‘echte’ sites, bijvoorbeeld Fun-
da. En ga eerst kijken voordat je geld over-
maakt. Bel aan, bijvoorbeeld ook bij de bu-
ren', besluit Wijngaarde.

Hofman is strijdvaardig. 'Ik wil mensen
waarschuwen; doe goed onderzoek.' Hij wil
niet dat andere mensen in dezelfde val
trappen. Het geld is hij kwijt denkt ie.
Maar dat is niet zijn grootste zorg. 'Ik blijf
doorvechten voor een andere woning.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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Al twee jaar slapen Marco en Thekla in de woonkamer van hun appartement

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
http://www.vspnieuwegein.nl/
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Gemeentenieuws
Gemeentenieuws is een uitgave 
van de gemeente Nieuwegein,
Team Communicatie.
mail: redactie@nieuwegein.nl

Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

Op donderdag 24 februari vindt de laatste 
Raadsvergadering van deze raadsperiode plaats. 
Hierna kunnen de fracties zich gaan opmaken 
voor de verkiezingen, waarna in april pas weer 
de eerste Avond voor de Stad gehouden wordt. 
De Raadsvergadering begint om 19:30 uur. Zoals 
we inmiddels weer gewend zijn, vindt deze ver-
gadering op het Stadshuis plaats. Pers en publiek 
kunnen inschakelen via nieuwegeinsraad.live/
stream1. Via deze link kunt u t.z.t. ook de 
definitieve en volledige agenda voor de Raads-
vergadering bekijken.

Deze avond zullen onder meer de volgende 
onderwerpen de revue passeren:

Zienswijze begrotingswijziging 2022 en 
procesbrief 2023 WIL
Door de coronacrisis vond Werk & Inkomen Lek-
stroom (WIL) dat het vrijwel onmogelijk werd om 
in 2021 een betrouwbare kadernota aan de raad 
te presenteren. Daarom heeft WIL zijn werkwijze 
iets aangepast met als doel om de raadsleden 
beter bij de ontwikkeling van inhoudelijke en 
financiële kaders te betrekken én om beter te 
kunnen aansluiten op de ontwikkelingen in 
2022. Nu ligt er het voorstel om de gehanteerde 
werkwijze ook voor komend jaar aan te houden. 
De gemeenteraad wordt gevraagd om een 
oordeel te vormen over dit voorstel en over de 
voorgestelde begrotingswijziging 2022.

Zienswijze ontwerp Kadernota 2023 RUD 
Utrecht
De gemeente Nieuwegein maakt sinds 2014 
deel uit van de gemeenschappelijke regeling 
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, die 
milieutaken (toezicht en handhaving) uitvoert 
voor elf gemeenten in de regio. De RUD schetst 
in de kadernota 2023 zijn visie op de ontwikke-
ling van de samenwerking, de ambitie voor de 
toekomst en het financiële plaatje dat bij deze 
ambitie hoort. De gemeenteraad zal een oordeel 
vormen over deze kadernota. O

‘Hoe gaat het met u?’
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 uw gezondheid, uw gezin en uw 
werk of studie? Hoe kijkt u terug op deze uit-
zonderlijke tijd? En, hoe kijkt u vooruit? Waar 
ziet u misschien kansen en mogelijkheden om 
samen zo normaal als mogelijk te leven met 
het virus? 

In december 2021 hebben we 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 onderwijs-
achterstanden en regie op het voorkomen 
van verdeeldheid tussen voor- en tegenstan-
der van het coronabeleid in Nieuwegein. De 
wethouders van gemeente Nieuwegein gaan 
graag, over deze of andere onderwerpen, 
met u in gesprek. 

Digitale wijkgesprekken 
Uw wijkwethouder nodigt u van harte uit voor 
een digitaal gesprek dat wordt gefaciliteerd via 
Teams. Uw eigen wijkcoördinator zal bij het 
gesprek aanwezig zijn. 

Deelnemen kan eenvoudig via internet op uw 
computer, telefoon of tablet. U heeft hiervoor 
geen app nodig. U ontvangt een link voor 
deelname na uw aanmelding. 

De wijkgesprekken in Fokkesteeg, Vreeswijk, 
Galecop, Centrum en Merwestein hebben al 
plaatsgevonden. De volgende gesprekken zijn:  

Batau-Noord, Hoog Zandveld, Zandveld, 
Lekboulevard 
Marieke Schouten 
Maandag 21 februari, 19.00 – 20.00 uur

Batau-Zuid, Blokhoeve, Zuilenstein, 
Huis de Geer en Rijnhuizen 
Hans Adriani 
Dinsdag 1 maart, 19.00 – 20.00 uur

Doorslag, Jutphaas en Wijkersloot
Jan Kuiper 
Woensdag 2 maart, 19.00 – 20.00 uur

Uitnodiging
Interesse? Geef u dan zo snel mogelijk op door 
uw naam, uw e-mailadres en de wijk waarin u 
woont te mailen naar redactie@nieuwegein.nl. 
Na aanmelding ontvangt u van ons de link voor 
deelname. U kunt er tijdens het videogesprek zelf 
voor kiezen of u herkenbaar in beeld komt of dat 
u de videofunctie uitschakelt. O

Uitnodiging: In gesprek 
met uw wijkwethouder

Kijk voor meer informatie op: 

Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Twitter (@raadngein) 
website: www.nieuwegein.nl
Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl

Raadsvergadering 
24 februari 2022

Stemmentellers 
gezocht
Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de 
bezetting van de stembureaus zijn wij op zoek 
naar enthousiaste (reserve) stembureauleden 
en (reserve) stemmentellers. 
Samen met andere stembureauleden zorgt u 
ervoor dat de verkiezingsdagen goed verlopen. 
U krijgt vooraf een digitale instructie, zodat u 
precies weet wat uw taak is. Voor uw hulp krijgt 
u een financiële vergoeding. Heeft u interesse? 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 
verkiezingen@nieuwegein.nl. Kijk voor meer 
informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 
op www.nieuwegeinstemt.nl. O

Ontwerp onze nieuwe 
mascotte! 
In Nieuwegein vinden we het belangrijk 
dat kinderen gezond kunnen opgroeien. 
Om gezond opgroeien nog leuker te 
maken, willen we een mascotte maken.  
En, wie kan die beter bedenken dan de 
Nieuwegeinse kinderen zelf! 

De mascotte wordt het gezicht van gezond 
opgroeien in Nieuwegein. Belangrijk, want 
een gezonde jeugd, betekent een gezon-
de toekomst. In Nieuwegein gaan we ons 
sterk maken om de omgeving waarin onze 
kinderen en jongeren opgroeien gezonder 
te maken. De gemeente Nieuwegein en 
SportID sluiten zich daarom samen aan bij het 
programma Jongeren op Gezond Gewicht 
(JOGG). En, hopelijk zijn binnenkort nog veel 
meer Nieuwegeinse partners enthousiast. Het 

Vragen over de hoogte 
van de WOZ-waarde?

In de tweede helft van februari verstuurt Belastings-
amenwerking gemeenten en hoogheemraadschap 
Utrecht (BghU) namens de gemeente Nieuwegein 
belastingaanslagen naar een groot gedeelte van de 
huiseigenaren in onze gemeente. BghU voert  de 
heffing en invordering van lokale belastingen uit. 
Ook stelt BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast 
voor alle onroerende zaken.
Op dinsdag 1 maart en dinsdag 8 maart zijn taxa-
teurs van BghU van 09.00 uur tot 16.00 uur op het 
Stadshuis van Nieuwegein aanwezig om vragen over 
de hoogte van de WOZ-waarde te beantwoorden. 
U bent die dag welkom om uw vragen live aan hen 
te stellen. De maatregelen rondom het coronavirus 
bepalen of de medewerkers van BghU aanwezig 
kunnen zijn. Kijk daarom vlak voor vertrek voor actu-
ele informatie op: https://bghu.nl/bghu-op-locatie. O

JOGG heeft 4 onderwerpen: water drinken, 
gezonde voeding, genoeg bewegen en goed 
slapen.  

Tips bij het maken van de mascotte
We zijn benieuwd welk figuurtje uw (klein)
kind helpt herinneren hoe belangrijk het is 
om lekker in je vel te zitten. Tekenen zij de 
nieuwe mascotte? We hebben nog een paar 
tips: 
• Teken de mascotte lekker groot, het liefst  
 op een heel A4’tje.
• Gebruik fantasie, het hoeft geen bestaand  
 poppetje, figuurtje of dier te zijn.
• Gebruik maximaal 3 kleuren.
• Gebruik een zwarte stift of fineliner 
 om belangrijke punten te omlijnen, 
 bijvoorbeeld de mond, neus en ogen.
• Geef de mascotte een toffe naam.
Mail een foto/scan voor 20 februari 2022 
naar j.vanweelden@merwestein.nl 

1 maart: winnende mascotte bekend 
en sportief feestje 
Wethouder Jan Kuiper maakt op 1 maart de 
winnaar bekend. Dan trappen we het ‘JOGG 
gezonde jeugd, gezonde toekomst’ sportief 
af. Bij de aftrap kunt u veel leuke dingen 
doen. Ren over een uitdagend parcours 
of doe mee met een dansclinic van Juvat 
Westendorp. Bent u er ook bij?
Schrijf u in via: https://mijnsportid.nl/ O

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
mailto:info@departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
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Veroordeling
voor diefstal
uit opslagboxen
Utrecht en Nieuwegein

Een 49-jarige man uit Nieuwe-
gein heeft zich in 2018 samen
met anderen schuldig gemaakt
aan meerdere diefstallen uit op-
slagboxen in Utrecht en Nieuwe-
gein. De rechtbank Midden-Ne-
derland veroordeelt de man tot
een voorwaardelijke gevangenis-
straf van 1 maand en een on-
voorwaardelijke taakstraf van
180 uur.

Actiefiguren
van duizenden euro’s
In de maanden augustus, septem-
ber en oktober van 2018 worden
meerdere opslagboxen in Utrecht
en Nieuwegein opengebroken en
worden er spullen gestolen. Zo
mist één huurder een collectie van
poppen van actiefiguren uit compu-
terspellen ter waarde van ruim 25-
duizend euro. Een andere huurder
merkt dat zijn gitaren van enkele
tienduizenden euro’s zijn gestolen.

Nadat de huurders melding hebben
gedaan van geforceerde deuren en
diefstal van hun spullen zijn came-
rabeelden teruggekeken. Op die
beelden is te zien dat telkens een
groepje personen met een leeg
karretje naar de desbetreffende
verdieping gaat en met een volle
kar terugkomt. De spullen die in de
kar liggen zijn afgedekt met een wit
laken zodat niet te zien is welke
spullen zij vervoeren. Eén van die
personen die te zien is op de beel-
den, de Nieuwegeiner, blijkt ook
een opslagbox te huren.

Meerdere verdachten
De rechtbank is van oordeel dat
het vast staat dat deze man uit
Nieuwegein betrokken is bij de
diefstallen. Hij is samen met an-

deren meerdere keren in het pand
met de opslagboxen geweest. Ze
kwamen met een lege kar, maar
gingen weg met een volle, afge-
dekt met een wit laken. Zij hadden
kennelijk het doel om de spullen
ongezien te stelen. Uit de camera-
beelden blijkt ook dat er meerdere
personen bij de diefstallen betrok-
ken waren, van twee van hen is de
identiteit bekend. Op sommige da-
gen dat er spullen zijn gestolen is
de 49-jarige man uit Nieuwegein
niet op de beelden te zien. De
rechtbank vindt daarom niet be-
wezen dat de man voor die betref-
fende diefstallen verantwoordelijk
is. Wat de man precies gestolen
heeft blijft ook een raadsel. De
diefstallen zijn pas later opgemerkt
en de man is alleen te zien met
een afgedekte kar. De rechtbank
stelt vast dat de man spullen ge-
stolen heeft, maar wat die spullen
zijn, bijvoorbeeld de actiefiguren of
gitaren, kan niet worden vast-
gesteld.

Flinke waarschuwing
Een opslagbox is een plek waar
mensen (waardevolle) spullen op-
slaan. Zij moeten erop kunnen
vertrouwen dat hun spullen daar
veilig zijn. De man uit Nieuwegein
heeft, samen met anderen, puur uit
eigen financieel gewin gehandeld
en heeft zich onverschillig getoond
ten opzichte van de schade die hij
heeft aangericht. Dit soort feiten
kunnen niet alleen bestraft worden
met een taakstraf. Daarom legt de
rechtbank óók een voorwaardelijke
gevangenisstraf op, als een flinke
waarschuwing om niet opnieuw in
de fout te gaan.

De zaak van een medeverdachte,
van wie de identiteit wel bekend is,
is nog niet inhoudelijk behandeld.
Van de andere personen op de
camerabeelden is niet duidelijk wie
het zijn.
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De wijkkrant voor
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard is af

Aan alles is te merken dat we in een
ander jaargetij zitten. En daar is
iedereen ook wel aan toe, denkt Cobie
Smith, voorzitter van het Wijkplat-
formHZL! ‘In de hoop dat we het ergste
van de pandemie achter de rug hebben,
kunnen we wellicht weer plannen gaan
maken waarin de ontmoeting meer cen-
traal staat’ aldus Cobie Smith in de
nieuwsbrief van deze maand.

In dit nummer diverse onderwerpen. O.a.
over bewoners-initiatieven, de voortgang
van het Middenblok, update Sportpark
Parkhout , parkeerperikelen bij de Brede
School, enzovoort.
Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform-
HZL: ‘Het Wijkplatform is dit nieuwe jaar
vol goede moed begonnen en samen met
onze netwerkpartners gaan we er een mooi
jaar van maken waarin de bewoner cen-
traal staat. Tot slot wil ik eenieder hartelijk
danken die heeft meegewerkt aan de tot-
standkoming van dit nummer.’

Veel leesplezier en reageren kan altijd!
Als je het op prijs stelt om de digitale
nieuwsbrief van het wijkplatform HZL te
ontvangen kun je zich daarvoor aanmel-
den met een mailtje naar info@wijkplat-
formhzl.nl met de vermelding: ‘aanmel-
ding digitale nieuwsbrief’.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzlfebruarimaart2022.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzlfebruarimaart2022.pdf
mailto:info@wijkplatformhzl.nl
mailto:info@wijkplatformhzl.nl
https://www.pen.nl/winkel/cart
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www.rijnhuyse.nl/jeugdtoernooi
Ondergrond: Smash Court Inschrijven: 
Locatie: Rond het Fort 12  

3439 MK Nieuwegein
(030) 603 2532

Email: jeugdtoernooi@rijnhuyse.nl

Categorieën:

Groen
10 t/m 14 
11 t/m 17

Onderdelen

Bij voldoende inschrijvingen

worden de deelnemers 

op rating ingedeeld. 

Inschrijven

Uiterlijk 7maart 2022.

Inschrijven via

toernooi.nl

Goedgekeurd door de KNLTB 2000231

13t/m19maart 202213t/m19maart 2022

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/cart


Criteria
voor beoordeling initiatieven
aardwarmte vastgesteld

Het college van B&W en de gemeente-
raad heeft het Afwegingskader Aard-
warmte Nieuwegein vastgesteld. Hier-
mee kunnen locaties voor aardwarmte-
winning worden beoordeeld op criteria
als veiligheid, maatschappelijke aan-
vaardbaarheid en duurzaamheid. Een
locatie die een zogenoemde initiatief-
nemer voordraagt, kan zo zorgvuldig
worden getoetst op geschiktheid.

Van de woningen in Nieuwegein is 51%
aangesloten op stadsverwarming. Die
draait nu voor 75% op aardgas, maar zal
ook 100% aardgasvrij moeten worden.
Zowel college als de gemeenteraad ziet
aardwarmte als realistische optie om de
stadsverwarming te verduurzamen. Voor-
waarde is dat het veilig en maatschappe-
lijk verantwoord gebeurt. Daarom is, in
opdracht van de gemeenteraad, samen
met inwoners en deskundigen gewerkt
aan concrete criteria met realistische,
meetbare indicatoren. Die staan nu in dit
Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein.

Samen met de stad
Wethouder Energie en Klimaat Marieke

Schouten: 'Het Afwegingskader is tot stand
gekomen dankzij veel mensen uit Nieuwe-
gein die hebben meegedacht en ons met hun
vragen en inzichten hebben geholpen. Onder
meer tijdens de Warmteweken in aardwarm-
telabs in april 2021 en een afrondend ge-
sprek met inwoners op 15 september 2021.
Het Afwegingskader geeft belangrijke hand-
vatten aan de gemeenteraad, de inwoners
van Nieuwegein en het college om met el-
kaar te toetsen of en hoe de winning van
aardwarmte duurzaam en veilig kan plaats-
vinden. En vooral: het geeft ons een leidraad
om zorgvuldig en transparant met elkaar het
gesprek te voeren over de afwegingen die
gemaakt worden bij een initiatief, voordat
besloten kan worden tot het winnen van
aardwarmte.'

Zorgvuldig
Omdat college en raad veel hechten aan
zorgvuldigheid, staan in het Afwegings-
kader nu concrete criteria met realisti-
sche, meetbare indicatoren beschreven op
de thema’s: veiligheid, duurzaamheid,
maatschappelijke aanvaardbaarheid,
ruimtelijke inpassing en vergunningen. Zo
moet duidelijk zijn aan welke voorwaar-
den moet worden voldaan, waarop wordt
getoetst en wie daarbij betrokken zijn. Bij
het thema ‘veiligheid’ bijvoorbeeld, is een
belangrijk criterium dat de initiatiefnemer

zich verbindt aan een landelijke schade-
regeling. Daarmee zijn inwoners, al is het
risico klein, goed beschermd tegen schade
als gevolg van de twee boringen die nodig
zijn. Indicator is dat inwoners die zicht-
baar schade hebben, ontstaan nadat de
fase van opsporing is gestart, zich via een
goed bereikbaar loket kunnen melden.
Vervolgens dient dit afgehandeld te zijn
binnen een jaar na melding van de schade.
Hierbij is sprake van omgekeerde bewijs-
last: inwoners hoeven daarbij niet aan te
tonen of de schade veroorzaakt is door de
boring, de initiatiefnemer moet aantonen
dat schade niet is veroorzaakt door de
boring.

Participatie in alle fasen
Een ander belangrijk criterium is dat in-
woners en andere belanghebbenden in
alle fasen worden betrokken. Hiervoor
stelt de initiatiefnemer in afstemming
met inwoners en de gemeente een ‘Omge-
vingsmanagementplan’ op. Indicator is
dat inwoners en belanghebbenden voor
elke fase weten hoe ze geïnformeerd en
betrokken worden en weten hoe hun in-
breng is verwerkt en waar ze dit kunnen
vinden. Ook moet dit participatieproces
telkens worden geëvalueerd.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Er wordt weer versoepeld en dat betekent dat we meer samen kunnen komen. Zo kan ik bijvoorbeeld meer workshops
geven! Ik heb er zin in; gezellig met een klein clubje knutselen of tekenen. Lesgeven is heerlijk en ik deel graag mijn kennis met
anderen.’
Wist je dat de strips die Kim wekelijks maakt voor De Digitale Stad Nieuwegein gebundeld te koop zijn? Kijk hier maar.

https://www.pen.nl/?s=Aardwarmte
https://www.pen.nl/?s=Aardwarmte
https://www.pen.nl/pdffiles/Afwegingskader_Aardwarmte_Nieuwegein_Rapportage.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/Afwegingskader_Aardwarmte_Nieuwegein_Rapportage.pdf
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/winkel/Boeken-c106666418
http://www.vspnieuwegein.nl/


Geincafé Zuid
en ‘MijnOverheid.nl’

Op maandag 7 maart start om
13.00 uur weer een Geincafé in
Buurtplein Zuid aan de Ratelaar
37 in Nieuwegein Zuid. Deze
keer staat het Geincafé in het
van ‘Mijnoverheid.nl’. Laat je
informeren door Roel Hodes en
stal al je vragen die je hebt over
dit onderwerp.

Vanaf 1 maart kan de belasting-
aangifte weer ingevuld worden,
daarvoor heb je een DigiD nodig.
Met je DigiD kun je inloggen op de
digitale websites van de overheid.
In de bijeenkomst van maandag 7
maart wordt stilgestaan bij wat
digitale overheid is. Er bestaan
veel organisaties van de overheid
die een ‘mijn-omgeving’ hebben.

Een belangrijk voorbeeld van een
‘mijn-omgeving’ is MijnOverheid,
daar staat onder andere de ‘Be-

richtenbox’. Daarin staan berich-
ten van verschillende organisaties
van de overheid, ook over je be-
lastingaangifte. In deze bijeen-
komst nemen de vrijwilligers van
het Sociaal Juridisch Servicepunt je
mee hoe je kunt inloggen en hoe je
instellingen kunt veranderen.

Opgeven kan door een mail te stu-
ren naar Jaimy van der Veeken, zij
is werkzaam bij MOvactor.
Haar e-mail adres is
jvanderveeken@movactor.nl.

Informatie over het
Sociaal Juridisch Servicepunt
Kijk voor meer informatie, zoals de
spreekuren en de lokaties, op
www.sjsnieuwegein.nl of stuur een
e-mail naar info@sjsnieuwe-
gein.nl. Bellen kan ook met Juri-
disch Servicepunt Nieuwegein. Het
telefoonnummer is: 0612611983,
bereikbaar tussen 09.00 uur en
11.00 uur.
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Workshop
Perspectief tekenen
met Emad Al fatly

Op dinsdag 8 maart organiseert Kunst-
Gein Podium o.l.v. kunstenaar Emad
Al fatly een XL workshop perspectief
tekenen. De workshop is verdeeld over
twee dagdelen van 10.00 - 12.00,
lunchpauze, 12.30 - 4.30 uur.

Perspectief tekenen; in feite is het dat
alles wat je ziet verdwijnt in de verte. Hoe
verder iets van ons oog is verwijderd, hoe
kleiner het wordt. Emad leert je in deze
workshop opbouwend van het eenvoudig
naar steeds een beetje moeilijker dit op
papier te zetten. Alle vormen van per-
spectief tekenen komen aan bod: inte-
rieur, exterieur, voorwerpen, mensen, vo-
gel- en kikkerperspectief.
De workshop is geschikt voor iedereen
die het technische deel van het tekenen
willen aanscherpen. Je brengt zelf mee:
HB potlood, puntenslijper, liniaal en A3-
vellen papier. En vergeet niet je lunch! De
organisatie zorgt voor koffie en/of thee.
Inschrijving tot 28 februari via inschrijvin-
genkunstgein@gmail.com o.v.v. Work-
shop perspectief tekenen. Na bevestiging
inschrijving betaling p.p. € 25,–. Stadspas
is geldig.
Je vindt KunstGein Podium in het Atrium
(begane grond) van het Stadshuis in de
binnenstad van Nieuwegein.

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: 'Wespen zijn er in ongelooflijk veel soorten en ze hebben gemeen dat het
allemaal min of meer roofdiertjes of parasieten zijn. Parasitaire wespen zijn
bijvoorbeeld galwespen en schildwespen. Van schildwespen zijn meer dan
40.000 soorten wereldwijd bekend, dus je zou denken dat ze zowat overal te
zien zijn. Dat is niet zo, in Nieuwegein.

Schildwespjes hebben wel iets van heel kleine bladwespen, dus je vergist je
gemakkelijk als je er één ziet. Dat moet dan wel een mannetje zijn, want de vrouwtjes hebben een legboor als achter-aanhangsel. Ik
heb er vorig jaar voor het eerst een gezien in Nieuwegein, op het kattenkruid in mijn tuin. Die etaleer ik deze keer.'

mailto:jvanderveeken@movactor.nl
http://sjsnieuwegein.nl/spreekuren/
mailto:info@sjsnieuwegein.nl
mailto:info@sjsnieuwegein.nl
0612611983
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
mailto:inschrijvingenkunstgein@gmail.com
mailto:inschrijvingenkunstgein@gmail.com
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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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 vijf van het vervolg-
verhaal over Reinhuizen CS. In de
vorige aflevering leerde Saar Tellingen
een nieuwe professor kennen en
tekende ze een trol. Vandaag de
aflevering waarin Saar twijfelt tussen
haar talent en geschifte werkgevers.
Voorgaande afleveringen over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.

Zie jij hem?’ Lena kijkt niet naar mijn
tekening maar naar de brug, alsof ze
daar echt een trol meent te ontdekken.
‘Nee,’ zegt Jan. ‘Maar ik ben dan ook
geen illustra.’
‘Ik ook niet, maar Saar…?’
En dan kijken ze allebei naar mij.
‘Weet je zeker dat het er niet meer zijn?’
Jan schudt zijn donkere krullen naar
achteren. ‘Trollen zijn meestal met zijn
drieën.’
Ik trek mijn wenkbrauwen op. Hij ziet er
stoer en modern uit met zijn jeans en
tattoos, en hij lijkt doodserieus. ‘Meen je
dat nou?’
‘Kijk nog eens goed, is het er echt maar
één?’

Ik kijk naar de het theehuis op de brug.
De zon is feller geworden en de
schaduwen eronder zijn dieper. Dan kijk
ik naar mijn tekening. En terug naar de
brug. Bijna vanzelf pak ik een potlood en
teken half verborgen achter de
trollenschouder een derde oog.
‘Nummer drie moet bij de sluis zitten,’
zegt Lena. ‘Of in het riool.’
Ze hebben het niet over mijn tekening of
over sprookjes. Ze denken echt aan
trollen.
‘Jullie zijn gek!’
Verbluft kijkt Jan de Vries me aan. Hij
heeft amandelvormige ogen, een tikje
schuin in de hoeken, die zijn gezicht een
beetje op een Arabische prins doen
lijken. Nu pas zie ik dat zijn armen vol
draken en andere monsters zitten. Hij tilt
zijn onderarm op wanneer hij me ziet
kijken. Daar zie ik een trol, net zo een als
ik op het papier heb getekend.
‘Niet gekker dan de andere professoren
hier,’ zegt hij. ‘We weten alleen wat meer
dan de meeste mensen.’
‘Jan is speciaal gekomen om de trollen
weg te jagen,’ zegt Lena.
‘Die hij niet kan zien.’ Dat heb ik hem zelf
horen zeggen.
‘Overdag niet,’ zegt Jan, ‘maar ’s avonds
als ze tevoorschijn komen, dan ben ik je
man.’

Die avond ben ik present wanneer een
delegatie professoren en Lena van Tuijl
op trollenjacht gaan. Het is hoognodig
volgens de geleerde heren, want half
Jutphaas zit zonder water omdat de
trollen de buizen van de waterleiding
blijven breken. Professor Kers geeft mij
een lesje trollenkunde.
‘Ze zitten altijd in de schaduw, want als

ze in de zon komen, verstenen ze.
Daarom schuilen ze onder het theehuis.’
Het klinkt logisch, als je veel sprookjes
leest. Het is heel wat minder amusant
wanneer een doctor in de atoomfysica
het als een waarheid verkondigt.
‘En wat willen jullie eraan doen?’
‘De Vries gaat ze lokken, en dan zetten
we de zon aan.’
Krankjorum, ik had het kunnen weten.
‘En hoe willen jullie dat doen?’
Hij wijst naar de spiegelende metalen bol
die midden in het grasveld ligt, en
waarvan ik dacht dat het een kunstwerk
was. ‘Daarmee. Hoe, dat zul je nog wel
zien.’
De andere professoren mompelen met
elkaar. ‘Is dat wel veilig, een onbekende
erbij?’
‘Ze is illustra,’ zegt Jan de Vries.
‘Illustrator,’ zeg ik.
‘Een vrouwelijke illuster,’ gaat Jan verder.
‘Zij heeft de twee trollen gespot.’
Drie paar ogen staren me aan.
‘Ze zag de kobold ook,’ zegt Lena.
Professor Kers glimlacht. ‘Een waarlijk
talent,’
‘Ssst!’ Jan de Vries heeft zijn kimono
aangetrokken, hij lijkt wel een figuur uit
een Harry Potterfilm. Achter de bomen is
de zon ondergegaan en de schemering
vult het park met fluistergeluiden en
bedrieglijke schaduwen. Als vanzelf
houden we onze mond. Professor Kers
wijst ons een plek aan. Ik schuil met Lena
van Tuijl achter de tamme kastanje. Tot
mijn verbazing zie ik dat ze een bezem
heeft meegenomen. Voorzicht kijken we
naar het theehuis.
Dan stapt Jan naar voren. Zijn krullen
glanzen in het licht van de olielampen die
de professoren hebben aangestoken. Hij
kijkt even om zich heen. Dan begint hij te
declameren. Niet hoogdravends, geen
Shakespeare of Joost van den Vondel.
Nee, hij draagt op luide toon kinderliedjes
van Annie M.G. Schmidt voor, Het
fluitketeltje en De spin Sebastiaan.
Plotseling lijkt er iets te bewegen onder
het theehuis. Het water in de sloot naast
het pad begint te golven. Jan draagt iets
luider het tweede couplet van Beertje
Pippeloentje voor: ‘Kijk, het beertje
Pippeloentje, gaat niet wandelen in ’t
plantsoentje, en niet steppen op een
stepje…’
Er strijkt een zwarte schaduw langs de
gevel van het theehuis. Even denk ik dat
het de schaduw van een struik is, dan
richt de vorm zich op.

Wordt vervolgd.

https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/?s=schrijverspen
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Elke week schrijft 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 tweede column valt de eer te
beurt aan Jimte Poelman, sportpark
manager Sportpark Galecop:

Vrijwilligers
zijn een uitstervend ras

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 ervaring
Persoonlijk geniet ik enorm van de
kracht van de Olympische Spelen.
Jarenlang heb ik me vrijwillig ingezet
als lid van de Olympische Vonken. Dit
is een groep van enthousiaste ‘young
professionals’ die zich belangeloos
inzette om de Olympische Spelen in
2028, na 100 jaar, weer naar
Nederland te halen. Helaas is dit niet
gelukt, maar het heeft me wel veel
inzichten gegeven over de successen
en valkuilen van zo’n evenement.

En zo’n succes zag ik met eigen ogen
toen ik in 2012 te gast was op de
Olympische Spelen in Londen. De
vele vrijwilligers die zich daar
gedurende de Spelen inzette voor het
algemeen belang, dat was werkelijk
schitterend om te zien. Op elke hoek
van de straat stond mensen van jong
tot oud in paarse hesjes die mensen
de weg wijzen. Prachtig
praktijkvoorbeeld hoe vrijwilligers een
cruciale bijdrage leveren aan een
groot evenement.

Vrijwilligers en verenigingen
Dagelijks werk ik in mijn functie als
sportpark manager op Sportpark
Galecop met vrijwilligers samen.
Veelal met bestuurders maar ook
met; trainers, vrijwilligers die
onderhoud verzorgen, administratieve
werkzaamheden, etc. Het mooie van
deze vrijwilligers is dat ze vaak echt
een hart hebben voor de vereniging
die ze ondersteunen.

Dit is (vaak) anders voor bijvoorbeeld
vrijwilligers bij de Olympische Spelen,
want die willen graag bijdragen aan
het evenement. Deze vorm van
vrijwilligerswerk past tegenwoordig
mensen ook beter. Een afgebakende
taak die tijdelijk is.

Ontwikkelingen
Hiermee wordt dan ook direct de
uitdaging van veel sportverenigingen
duidelijk. Want verenigingen zijn geen
tijdelijke evenementen. Verenigingen
zijn het gehele jaar door afhankelijk
van vrijwilligers. Elke zaterdag ‘’moet’’
er iemand achter de bar staan en die
witte lijnen op het voetbalveld, komen
er ook niet vanzelf op.

Bij deze wil ik heel graag een grote
pluim willen geven aan alle
vrijwilligers die zich op structurele
basis inzetten voor een vereniging.
Helaas zie ik ook dat deze groep
structurele vrijwilligers vergrijsd en
dat verenigingen ophouden te
bestaan wanneer deze groep
(vanwege verschillende
omstandigheden) moet stoppen.

Oproep
Mijn oproep is een persoonlijke vraag:
is het voor u mogelijk dat ook u zich
meldt als vrijwilliger bij uw
vereniging? Het hoeft echt niet elke
zaterdag te zijn van 08:00 tot 19:00,
er zijn meer mogelijkheden.

Zelf ben ik vrijwilliger bij een scouting
vereniging. En ook ik, als vader van
twee kleine kinderen, zit niet te
wachten op een taak die mij elke
week de verplichting geeft er te
moeten zijn. Vandaar dat ik, van
oktober tot mei, elke laatste zaterdag
van de maand te vinden ben in de
bossen rondom het gebouw. Samen
met een andere vrijwilliger ben ik daar
om het bos gezond en vitaal te
houden. Dit kost mij 8 zaterdagen per
jaar, maar hierdoor draag ik ook een
steentje bij en dat geeft mij een goed
gevoel.

Ik ben ervan overtuigd dat dit ook
voor u geldt als u zich aanmeldt als
vrijwilliger.

Jimte Poelman

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Wederom vragen
over nieuw datalek
bij Samen Veilig (SAVE)

Verbazing en ergernis bij politici,
bestuurders en andere betrokke-
nen nadat begin deze week bekend
geworden is dat er opnieuw sprake
is van een groot datalek bij jeugd-
zorgbedrijf Samen Veilig Midden
Nederland.

Een systeembeheerder van Samen
Veilig had het complete intranet per
ongeluk op het openbare internet
gezet. Duizenden pagina’s waren zo
voor iedereen te lezen. Daaronder
waren persoonlijke gegevens van
medewerkers, persoonlijke verhalen
en wachtwoorden tot gemeenschap-
pelijk websites. Ook blijkt dat er nog
steeds vertrouwelijke dossiers naar
verkeerde personen worden ge-
stuurd. Samen Veilig handelt onder
de namen SAVE Jeugdbescherming
en Veilig Thuis Utrecht.

Een jaar geleden schetste een in-
spreker tijdens een inspraakronde
van de gemeenteraad in Nieuwegein
een somber beeld over de uitvoering
van werkzaamheden door Samen
Veilig Midden-Nederland. Mede naar
aanleiding hiervan heeft Emiel Holter-
mann, raadslid voor de PvdA Nieuwe-
gein namens de PvdA kritische vra-
gen gesteld aan de verantwoordelijk
wethouder (J. Kuiper). Kuiper gaf
toen aan vertrouwen te hebben in het
verandertraject dat bij SAVE in gang
was gezet.
Holtermann: ‘Drie jaar geleden had-
den we in de raad ook al vragen
gesteld over een groot datalek bij
SAVE en aangedrongen dat de
dataveiligheid echt op orde moet zijn.’

Onvoldoende geïnformeerd
Het datalek was al bij Samen Veilig
bekend sinds 22 januari, maar het
bedrijf heeft de gemeente daar onvol-
doende over geïnformeerd. Daarom
wil de PvdA in Nieuwegein antwoor-
den hebben over de volgende vra-
gen. Deze stelde zij in de rondvraag
van donderdag 17 februari (gisteren):

1. Het datalek was al bij Samen Veilig
bekend sinds 22 januari, maar het
bedrijf blijkt de gemeente Utrecht
daar onvoldoende en niet tijdig over
te hebben geïnformeerd. Wanneer
bent u als wethouder hierover geïn-
formeerd?
2. Vindt u met mij dat deze gang van
zaken onacceptabel is?
3. Welke stappen heeft u daarna on-
dernomen of bent u van plan nog te
ondernemen?
4. Is er volgens u sprake van een
structureel probleem met betrekking
tot de informatiebeveiliging bij Samen
Veilig? Kunnen we er nog wel op ver-
trouwen of alle incidenten van de af-
gelopen jaren bij ons bekend zijn?
Moet dit niet tot op de bodem worden
uitgezocht door een extern en onaf-
hankelijk onderzoek? Heeft de verant-
woordelijk wethouder van de ge-
meente Utrecht, dhr. Eerenberg, u
hier al over benaderd en wat zijn
daarbij de vervolgstappen? En hoe
worden we hier als raad over geïn-
formeerd?
5. In 2019 is n.a.v. het functioneren
van SAVE een Veranderagenda vast-
gesteld. Kunt u ons informeren over
de laatste stand van zaken omtrent
de uitvoering hiervan?

GroenLinks Nieuwegein

Gezond wonen
is één van de grote
uitdagingen
van onze tijd

Tijdens een bijeenkomst op dins-
dagavond 15 februari wond Groen-
Links-lijsttrekker Alma Feenstra er
geen doekjes om: 'Gezond wonen is
essentieel en komt in alles terug. Het
is een grote uitdaging om in een
sterk verstedelijkt gebied als het onze
gezondheid te blijven beschermen'
aldus Feenstra.

Een visie die gedeeld werd door
Maaike van Zijverden, gezondheids-
adviseur bij de GGD regio Utrecht.
Ook zij benadrukte dat gezonde
lucht, weinig geluid en voldoende
groen belangrijk zijn voor het welzijn
van inwoners van een stad en dorp.
'De GGD houdt bepaalde afstanden aan
van een drukke weg tot woningen, met
name vanwege de gezondheidseffecten
van geluidshinder en uitstoot van onder
andere fijnstof. Fijnstof daalt neer en
ligt daardoor als een deken over een ge-
bied. Maar bij andere stoffen zie je dat
de afstand een belangrijke factor is in
de verspreiding.'

Dit is één van de redenen dat Groen-
Links in Nieuwegein aandringt op een
goed onderzoek naar de gezondheids-
effecten voordat er gebouwd gaat
worden. 'Geen woningbouw tegen elke
prijs en al helemaal niet ten koste van
de gezondheid' benadrukte Alma.
'Daarom moeten we goed kijken wat
kan en welke maatregelen nodig zijn
om gezondheid goed te kunnen be-
schermen en bevorderen. Denk daarbij
aan de aanleg van geluidswal, de
overkapping van de A12, maar ook
aanleg van voldoende parken, voet-
paden, goede fietsverbindingen met
voldoende bomen. Daar mag niet op
bezuinigd worden. Tenslotte is gezond-
heid ons hoogste goed en is het de taak
van de overheid om mensen te bescher-
men.'

De behoefte aan woningen is zeer
groot in onze regio, dat zorgt voor
druk op de toch al krappe woning-
markt. Om te zorgen voor meer lucht
en ruimte wil GroenLinks kijken naar
verschillende soorten woningen. Een
voorbeeld wat daar mooi in past, zijn
de Knarrenhofjes. Carin Laarman uit
Nieuwegein vertelde over haar plan
voor de bouw van 'Knarrenhofjes':
een kleinschalige woongemeenschap

(verder lezen)
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Emiel Holtermann, raadslid voor de PvdA in Nieuwegein
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Politie zoekt
bekladders basisschool
Lucas Galecop

Op de muren van basisschool
Lucas Galecop in Nieuwegein
hebben vandalen met graffiti de
woorden ‘kankerkind’ en
‘kankerschool’ gespoten. De
politie laat weten op zoek te zijn
naar de daders.

De graffiti werd vorige week tussen
donderdagmiddag 17.00 en vrij-
dagochtend 08.00 uur aangebracht.
De politie vraagt mensen die iets
hebben gezien of camera’s in de
buurt hebben hangen om contact
op te nemen.

Heb je iets gezien of heb je came-
rabeelden? Denk ook aan een video
deurbel! Neem dan contact op met
de politie in Nieuwegein. Dat kan
via 09008844. Het gaat om zaak-
nummer: 2022040786.
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Drie uitvoeringen
Johannes-Passion
in regio Nieuwegein

Houtens Kamerkoor Rondo voert in
het voorjaar van 2022 onder leiding
van dirigent Hans de Munnik de
Johannes-Passion uit! ‘Na meerdere
periodes van stilgelegde repetities zijn
we nu hoopvol gestemd, en gaan we
er echt van uit dat Corona ons niet
meer in de weg zal staan! De voor-
bereidingen voor de concerten zijn in
volle gang’ aldus de organisatie.

De Johannes-Passion is een bijna drie-
honderd jaar oude compositie van
Johann Sebastian Bach. Het werk over
het lijden en sterven van Christus wordt
gezongen en gespeeld door solisten,
koor en orkest. Het wordt een bijzondere
uitvoering, omdat het orkest de oorspron-
kelijke barokuitvoering speelt, deels op
echte barokinstrumenten. Voor de aria’s,
de Christuspartij en de Evangelistpartij
heeft Rondo professionele, jonge solisten
met prachtige stemmen kunnen contrac-
teren.

De concerten staan gepland voor 8 april
in de Sionkerk in Houten, 10 april in de
Torenpleinkerk in Vleuten en 15 april
20.00 uur in de Nicolaaskerk in
Nieuwegein. Kaarten zijn nu al in de
voorverkoop te bestellen via de website
www.kamerkoorrondo.nl. Uiteraard wor-
den tijdens de concerten de dan gelden-
de coronamaatregelen opgevolgd! Mocht
een concert onverhoopt toch niet door-
gaan, dan ontvang je het betaalde bedrag
terug. Ga voor uw bestelling en voor
meer informatie naar de website van
Kamerkoor Rondo.

Bloemstukje
met droogbloemen
maken

Na het succes van de kerst-
workshop kijken de medewer-
kers van Jut & Zo uit naar een
nieuwe editie van Creatief bij
Jut.

Aankomende zaterdagmiddag,
van 13.00 tot 15.30 uur, is het
zover; Creatief bij Jut in Jut & Zo
aan het Wenckebachplantsoen
85A.

Voor €5,- schuif je gezellig aan,
en maak je deze keer een prachtig
bloemstukje met droogbloemen.

Alle materialen zijn aanwezig en
deze zijn uiteraard bij de prijs in-
begrepen.

Je komt toch ook?!
Laat het weten via
jutenzonieuwegein@gmail.com.

09008844
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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PLUS-café

Zeggenschap
over je levenseinde,
vind je eigen weg

Als arts geeft de Nieuwegeinse Willeke
Stadtman voorlichting en advies over
een niet alledaags onderwerp: het le-
venstestament en dan heel specifiek
over euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Een beladen onderwerp, maar vooral
boeiend!

Maandag 21 februari is de Nieuwegeinse
arts Willeke Stadtman als expert te gast in
de bieb. 'Mensen vinden het onderwerp in-
teressant en betrekken wat ik vertel niet
per se op zichzelf. Ik heb nooit gehad dat
iemand de zaal uitliep omdat het te veel
werd. Vragen die ik krijg zijn meestal prak-
tisch: hoe zit de procedure in elkaar?
Want dat er misverstanden zijn, is een
feit.'

Tijdens het PLUS-café, van 14.30 tot
16.00 uur vertelt Willeke alles over het le-
venstestament en vooral ook over de mis-
verstanden die zij tegenkomt als het gaat
om de wilsverklaringen in zo’n testament.

Willeke werkt als arts bij Expertisecentrum
Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek)
en vertelt verhalen uit eigen ervaring of
die van haar collega’s. Ze vindt het vooral
van belang dat mensen begrijpen hoe het
werkt en wil vragen en onduidelijkheden
wegnemen. Eerder schreef ze het boek
Slotakkoord, met hierin vijftien misverstan-
den die ze over euthanasie en hulp bij
zelfdoding in de dagelijkse praktijk is te-
gengekomen.

'In het PLUS-café zal ik meer vertellen
over het levenstestament en wat het bete-
kent. Zo’n testament wordt bij de notaris
opgemaakt en gaat over het vastleggen
hoe je je medische zaken financieel en

persoonlijk wilt regelen als je dit zelf niet
meer kan. Onderdeel is meestal een eu-
thanasieverklaring. Waar ik vooral dieper
op in ga is de wilsverklaring. Die kun je
namelijk ook zonder notaris opstellen. Dat
is net zo rechtsgeldig, maar veel mensen
weten dit niet.'

Drie varianten
'Er zijn drie verschillende wilsverklaringen.
De eerste is een behandelverbod: je wilt
niet meer behandeld worden als er een
nieuw medisch probleem ontstaat, niet
naar het ziekenhuis dus. De tweede is een
verklaring om niet te reanimeren, bijvoor-
beeld als je een hartstilstand krijgt. De
derde is de euthanasieverklaring waarin
staat onder welke omstandigheden je wilt
dat er een einde aan je leven komt. Je
kunt het heel simpel houden, een hand-
geschreven of getypte wilsverklaring is net
zo geldig als een document dat bij de no-
taris wordt opgesteld.'

'Veel mensen vinden het lastig om dit
helemaal zelf te bedenken. Bij de Neder-
landse Vereniging voor een Vrijwillige
Levenseinde (NVVE) geven ze advies
over het opstellen van een wilsverklaring.
Zij hebben ook standaard verklaringen die
je kunt aanvullen met jouw concrete pun-
ten. Maar met zo’n verklaring ben je nog
niet klaar, het is niet een ticket voor eu-
thanasie. De NVVE voert geen euthanasie
uit. Zaak is om bijvoorbeeld goed te over-
leggen met je huisarts, die moet uiteinde-
lijk alles in werking zetten. Als hij of zij
ethische bezwaren heeft, bijvoorbeeld
vanwege geloof, is dat prettig om van te-
voren te weten. De huisarts kan dan ver-
wijzen naar Expertisecentrum Euthanasie.'

Zeggenschap
Tijdens het PLUS-café vertelt Willeke nog
veel meer en geeft ze praktische tips waar
men op kan letten als je het prettig vindt
om het een en ander vast te leggen. 'Ze-
ker mensen die bijvoorbeeld hun naasten

hebben zien lijden, willen hun wensen
vastleggen ‘want ik wil niet meemaken wat
er bij mijn moeder is gebeurd.’ Het is fijn
dat de bibliotheek aandacht aan dit onder-
werp besteedt, want het is een thema dat
je niet zomaar aan de keukentafel be-
spreekt. Terwijl het heel belangrijk is en
gaat over een essentieel onderdeel van
het leven. Je eigen sterfelijkheid. Daar
heb je ook zelf zeggenschap over.
Gelukkig maar.'

Gezond wonen
is één van de grote
uitdagingen van onze tijd
(vervolg van pagina 25)

voor senioren. 'Ons plan zorgt ervoor dat
senioren hun grote huizen verlaten en klei-
ner kunnen gaan wonen. Ze wonen dan met
leeftijdgenoten in een warme en sociale
omgeving.' Deze constructie zou ervoor
zorgen dat ouderen langer zelfstandig
kunnen wonen. Door de grotere woning te
verlaten, komt deze weer beschikbaar
voor jongere gezinnen die op zoek zijn
naar woningruimte.

'Fijn dat mensen de moeite hebben genomen
om met ons te praten over dit thema!' aldus
Alma in haar dankwoord aan het einde
van de avond. 'Want met de verkiezingen
voor de deur staan we voor een nieuwe fase
in Nieuwegein. Dit is het moment om deze
ideeën van bewoners mee te nemen en in te
brengen. Zo kunnen we samen Nieuwegein
veranderen.'
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Energie-infrastructuur
verandert

De elektriciteits-, warmte- en gasnetten
gaan de komende decennia verzwaard
en uitgebreid worden. Ook wordt per
verzorgingsgebied gekozen of het hui-
dige aardgasnet geschikt wordt ge-
maakt voor waterstof of voor methaan
(groen gas). De energie- en warmte-
transitie vragen om een integrale sys-
teemaanpak en meer coördinatie door
overheden in samenspraak met netbe-
heerders.

Dit zijn een aantal van de aanbevelingen
die gedaan worden in de ‘Systeemstudie
energie-infrastructuur’ die provincie
Utrecht heeft laten uitvoeren. Doel van het
onderzoek is om in kaart te brengen hoe
de energie-infrastructuur van de provincie
toekomstbestendig kan worden gemaakt.
In het rapport zijn diverse scenario’s uit-
gewerkt en wordt de impact ervan op de
infrastructuur en op de ruimte beschreven.

Van centraal naar steeds meer lokaal
Op dit moment wordt de meeste elektrici-
teit centraal opgewekt en via het elektrici-
teitsnet verspreid door heel Nederland.
Het aardgasnet zorgt dat we overal in
Nederland aardgas hebben om onze ge-
bouwen te verwarmen. Dit wordt straks
anders. Zowel elektriciteit als warmte zul-
len vaker lokaal worden opgewekt: elek-
triciteit via zonnepanelen en windturbines,
warmte door bijvoorbeeld elektrisch ge-
dreven warmtepompen, geothermie en
biogas. Lokaal opgewekte elektriciteit
wordt deels terug geleverd aan de ener-
gienetten. Om dat groeiende aanbod van

zonne- en windenergie en lokale warm-
teproductie aan te kunnen, moeten de
energienetten worden verzwaard en uitge-
breid. De netbeheerders zijn daar mee
bezig.

Meer vraag
Een belangrijke conclusie uit het rapport is
dat de behoefte aan meer netcapaciteit
van het elektriciteitsnet niet alleen ver-
oorzaakt wordt door meer duurzame op-
wek (aanbod), maar ook door een sterke
stijging van de vraag naar elektriciteit in
de toekomst. Er worden veel woningen
bijgebouwd en er zullen steeds meer elek-
trische auto’s en elektrisch aangedreven
warmtepompen komen. Verzwaring en uit-
breiding van het elektriciteitsnet is dus niet
alleen nodig omdat er meer lokaal opge-
wekte zonne- en windenergie komt. Er is
structureel behoefte aan meer netcapaci-
teit.

Warmtetransitie
Aangezien Nederland aardgasvrij gaat
worden, zijn er andere warmtebronnen en
is er een andere energie-infrastructuur no-
dig. Het huidige aardgasnet moet op ter-
mijn worden opgesplitst in een waterstof-
en een methaannet (groen gas). Het is
niet wenselijk om in één klein voorzie-
ningsgebied zowel methaan als waterstof
te distribueren, omdat dit een dubbele in-
frastructuur is en dus extra kosten en
ruimte vereist. Per voorzieningsgebied
moet daarom, naar verwachting, de keuze
gemaakt worden voor ofwel waterstof of-
wel methaan. Sommige wijken zullen
aangesloten worden op een warmtenet of
gebouwen krijgen een warmtepomp. Het
aardgasnet zal daar verdwijnen.

Goed organiseren
De grootste uitdaging van de energietran-
sitie ligt in het organisatorisch proces,
concluderen de onderzoekers. Doordat
verantwoordelijkheden voor de energie-
transitie en het energiesysteem bij ver-
schillende partijen belegd zijn, is er geen
partij verantwoordelijk voor integrale sys-
teemkeuzes. Volgens de onderzoekers
kan de provincie het initiatief nemen tot
samenwerking en afstemming tussen
overheden. De provincie Utrecht gaat, met
andere provincies en in nauwe samen-
werking met mede-overheden, deze hand-
schoen oppakken. Ze wil via het opzetten
van een integrale programmering zorgen
voor een betere afstemming tussen ont-
wikkeling van vraag en aanbod van (elek-
trische) energie en de groei van beschik-
bare netwerk- en opslagcapaciteit.

De studie is uitgevoerd door CE Delft/
Quintel samen met Gasunie, Tennet en
Stedin met input van de drie RES-regio’s.
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Ontwerp
de nieuwe mascotte
voor gezond opgroeien!

In Nieuwegein vinden we het be-
langrijk dat kinderen gezond
kunnen opgroeien. ‘Om gezond
opgroeien nog leuker te maken,
willen we een mascotte maken.
En, wie kan die beter bedenken
dan de Nieuwegeinse kinderen
zelf!’ aldus wethouder Jan
Kuiper.

De mascotte wordt het gezicht van
gezond opgroeien in Nieuwegein.
Belangrijk, want een gezonde
jeugd, betekent een gezonde
toekomst. In Nieuwegein gaan we
ons sterk maken om de omgeving
waarin onze kinderen en jongeren
opgroeien gezonder te maken. De
gemeente Nieuwegein en SportID
sluiten zich daarom samen aan bij
het programma Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG). En,
hopelijk zijn binnenkort nog veel
meer Nieuwegeinse partners en-
thousiast. Het JOGG heeft 4 on-
derwerpen: water drinken, gezonde
voeding, genoeg bewegen en goed
slapen.

Tips
bij het maken van de mascotte
We zijn benieuwd welk figuurtje
jouw (klein) kind helpt herinneren
hoe belangrijk het is om lekker in je
vel te zitten. Tekenen zij de nieuwe
mascotte? We hebben nog een
paar tips:

• Teken de mascotte lekker groot,
het liefst op een heel A4’tje
• Gebruik fantasie, het hoeft geen

bestaand poppetje, figuurtje of dier
te zijn
• Gebruik maximaal 3 kleuren
• Gebruik een zwarte stift of fine-
liner om belangrijke punten te om-
lijnen, bijvoorbeeld de mond, neus
en ogen
• Geef de mascotte een toffe
naam.

Mail een foto/scan voor 20 februari
2022 naar
j.vanweelden@merwestein.nl.

1 Maart:
winnende mascotte bekend
en sportief feestje
Wethouder Jan Kuiper maakt op
1 maart de winnaar bekend. Dan
trappen we het ‘JOGG gezonde
jeugd, gezonde toekomst’ sportief
af. Bij de aftrap kun je veel leuke
dingen doen. Ren over een uitda-
gend parcours of doe mee met een
dansclinic van Juvat Westendorp.

Ben je er ook bij? Inschrijven kan
via deze website.
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Storm Dudley
richt schade aan
in Nieuwegein

Storm Dudley heeft woensdagavond
en in de nacht naar donderdag op ver-
schillende plekken in het land schade
veroorzaakt. Ook in Nieuwegein
moest de brandweer meerdere malen
uitrukken.

Zo raakte door de harde wind een ver-
keerslicht los op de kruising Waterlinie-
dok-Defensiedok. Het verkeerslicht bun-
gelde boven de weg.
De brandweer kwam langs om een einde
te maken aan de gevaarlijke situatie.
Vanuit de hoogwerker was het verkeers-
licht binnen enkele minuten weer vast-
gezet. Eén rijstrook werd tijdelijk afge-
sloten zodat de brandweer zijn werk kon
doen.

Zonnepanelen
In de wijk Galecop richtte enkele zonne-
panelen rond 04.00 uur schade aan toen
zij van het dak werden geblazen. De zon-
nepanelen waren bevestigd op een plat
dak. De wind kreeg grip onder de beton-
nen platen en de zonnepanelen vielen op
een auto. De auto raakte beschadigd en
een achterruit moest het ontgelden. De
brandweer heeft de boel veiliggesteld.

Vierde officiële storm
en Eunice komt eraan
Op meetpunt IJmuiden kwam het woens-
dagavond tussen 20.00 en 21.00 uur tot
een gemiddelde windkracht 9. Hiermee is
officieel sprake van storm, de vierde van
deze winter. Dudley heeft een lange
adem en veroorzaakte ook gisteren nog
schade. Vandaag wordt de nog zwaardere
storm Eunice verwacht. Zeer zware wind-
stoten kunnen dan grote impact hebben,
meldt Weeronline. “Er is grote kans op
stormschade aan gebouwen, takken van
bomen kunnen afbreken en vooral zwakke
bomen kunnen omwaaien. Ook kunnen
bomen in bossen massaal omwaaien of be-
schadigd raken en de schade aan gebouwen
kan op de plaatsen waar de zwaarste wind-
stoten optreden fors zijn. Het wegverkeer
kan daarnaast veel last hebben van de
windstoten.”
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Waterschaps-
medewerkers
inspecteren
55 kilometer Lekdijk
te voet

Dinsdag 1 maart inspecteren mede-
werkers van Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden de Lekdijk in
Amerongen, Wijk bij Duurstede,
Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik
en Schoonhoven. Ze lopen die dag
alleen of in tweetallen over de weg en
over het buitentalud (aan de rivierzij-
de) en op sommige plekken over het
binnentalud van de dijk. Ze dragen
herkenbare reflecterende bedrijfskle-
ding om goed zichtbaar en herkenbaar
te zijn op de dijk. Houdt u rekening
met hen wanneer u op de dijk rijdt?

Voorjaarsinspectie van de Lekdijk
De Lekdijk wordt tweemaal per jaar te
voet geïnspecteerd, in het voorjaar en het
najaar. Bij de voorjaars-inspectie is er ex-
tra aandacht voor mogelijke schade door
drijfvuil als gevolg van hoogwater. De wa-
terschapsmedewerkers bekijken:
• of de grasmat van de dijk in orde is
• of en waar scheuren of verzakkingen
zijn
• of en waar drijfvuil ligt
• of en waar schade is ontstaan door drijf-
vuil, ijs of het graven van dieren
• of en waar op een andere manier de
werking van de waterkering wordt beïn-
vloed.

Op basis van de resultaten van deze in-
spectie neemt het waterschap maatrege-
len om de conditie van de dijk weer in
orde te maken.
De inspectie van de Lekdijk tussen
Amerongen en Schoonhoven neemt één
dag in beslag. De inspectie duurt van
08.00 tot ca 16.00 uur. Bij erg slecht weer
kan de inspectie worden uitgesteld.

De noordelijke Lekdijk beschermt een
groot deel van Utrecht en de Randstad
tegen overstromingen. De kans dat de
dijk doorbreekt is klein, maar de gevolgen
zijn groot; daarom moet de dijk in goede
conditie zijn.

VTV Nieuwegein verzorgt tafeltennis clinics

Onlangs hebben kinderen van enkele basisscholen in Nieuwegein
Zuid een leuke tafeltennis clinic meegemaakt. De trainers van VTV
Nieuwegein verzorgden een toffe tafeltennisclinic tijdens de gym-
les. Aan de hand van verschillende oefeningen konden de kinderen
kennismaken met tafeltennis.

Ben je enthousiast geworden of wil je ook een keer tafeltennissen? Dan
ben je van harte welkom om vijf keer mee te komen trainen op de club die
gevestigd is aan het Helmkruid in Nieuwegein Zuid. Meetrainen kan op
maandag en vrijdag van 17:00 - 18.30 uur.

Wil je wel eens meedoen aan de trainingen, neem dan even contact op
met Tobias Lamers via vtv.tobiaslamers@gmail.com.

Heel veel leuke activiteiten
voor basisschoolleerlingen in de voorjaarsvakantie
in heel Nieuwegein

Van 28 februari tot 4 maart is het #voorjaarsvakantie! Ben je tussen de
4 en 12 jaar oud? KinderplatformNieuwegein organiseert ontzettend veel
leuke activiteiten! Vuurtjes stoken, rapworkshops, speurtochten, slijm
maken… en nog veel meer.
Kom je ook leuke dingen doen?
Kijk op www.kinderplatformnieuwegein.nl.
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Waterschap
opent online festivalterrein
voor viering
900 jaar Waterbeheer

Waterbeheer, waterbewust leven en de
Stichtse waterschapsregio krijgen in
2022 een vernieuwend en inspirerend
podium. Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, waaronder Nieu-
wegein valt, viert 900 jaar Waterbeheer
en opent daarom een interactief online
festivalterrein. Een uniek kijkje achter
de schermen van het werk van het wa-
terschap. Je ontdekt hoe waterbeheer
in de regio Utrecht is ontstaan, wat het
waterschap zoal doet en hoe je zelf ook
waterbewust kunt leven!

Online festival voor een breed publiek
Naast alle fysieke activiteiten die het ko-
mend jaar gaan plaatsvinden, is het online
festival een unieke 3D-belevingswereld
om 900 jaar Waterbeheer mee te vieren.
Het festivalterrein is 24/7 open en daar-
door te bezoeken op ieder gewenst mo-
ment. Iedere maand staat een ander wa

terschapsthema centraal en is er weer
nieuwe informatie te vinden. Zodat je een
jaar lang terug kunt komen voor nieuwe
verhalen, activiteiten, inspirerende water-
bewuste acties van ambassadeurs en tips
voor waterbewust leven.

Waterbewust leven maakt het verschil
Het is voor veel mensen vanzelfsprekend
dat je in onze regio kunt wonen, werken
en recreëren. Maar als we niet met elkaar
hard werken aan waterveiligheid, klimaat-
adaptatie en schoon en gezond water,
blijft dat niet vanzelfsprekend. Hoogheem-
raad Karin Sommer-de Vries: ‘Tijdens de
viering van 900 jaar Waterbeheer wil het
waterschap laten zien wat het doet, maar
ook wat mensen zelf kunnen doen om wa-
terbewust te leven. Dat kan vaak al iets
heel kleins zijn, waardoor je bewust bezig
bent met water en er extra van kunt genie-
ten. Belangrijk, want waterbewust leven
maakt het verschil voor een toekomstbe-
stendige woon- en werkomgeving!'

Leren, stimuleren en ontmoeten
Het waterschap zet met het online festival-
terrein in op leren, stimuleren en ontmoe-
ten, voor jong en oud. Festivalbezoekers
worden aangezet tot het zelf ondernemen
van waterbewuste acties en raken geïn-
spireerd door wat het waterschap en an-
deren doen. Vele partners en ambassa-
deurs doen al mee en daarbij nodigt het
waterschap iedereen uit om ook ambas-
sadeur te worden, zodat waterbewuste ac-
ties gedeeld kunnen worden. Zo is 900
jaar Waterbeheer aanzet tot samen wer-
ken aan een toekomstbestendige regio.

Buurtlunch Buurtplein Zuid

Pak een stoel en schuif aan! De Buurt-
pleinmedewerkers nodigen je van
harte uit voor een smakelijke ontmoe-
ting op Buurtplein Zuid! Tijdens het
eten van een heerlijk boterham maak
je kennis met je buurtgenoten.

Iedere woensdag is de tafel gedekt om
12.30 uur en eten we samen met de buren
uit de wijk!
Eet je ook mee? Je bent welkom op Buurt-
plein Zuid, Ratelaar 37. Kosten €2,50 per
persoon. Kom je alleen of kom je samen?
Laat het weten als je komt door je aan te
melden bij Buurtplein Zuid. De Buurt-
pleinmedewerkers hopen je gauw te zien,
want samen eten (s)maakt gelukkiger, zo
vinden zij!
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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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Ben je representatief, open,

enthousiast, gastvrij en heb je affiniteit
met kunst en cultuur? Word dan

gastheer of -vrouw in DE KOM! Als
gastheer of -vrouw heet je bezoekers
welkom en maak je ze wegwijs in het

theater. Als vrijwilliger in DE KOM krijg
je zelf ook diverse voordelen, zoals het

bezoeken van voorstellingen met
korting. Ben je geïnteresseerd of wil je
meer weten? Stuur dan een e-mail naar

welkom@dekom.nl o.v.v. vacature
gastheer/gastvrouw.
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De Kleine Zeemeermin
(8+)
zO 20 feb, 16.00, € 21,50

In een bewerking van het
beroemde sprookje ‘De Kleine
Zeemeermin’ zien we de veertien-
jarige Annebel, die in het zieken-
huis wacht op een operatie aan
haar benen. In de nacht wordt ze in
haar dromen overspoeld door een
magische onderwaterwereld...

Eerbetoon aan Piazzolla
Carel Kraayenhof Quartet
wo 23 feb, 20.15, € 25,50

In 2021 is het honderd jaar gele-
den dat Astor Piazzolla werd ge-
boren, de vader van de ‘tango nue-
vo’. Met het theatrale concert ‘100
jaar Piazzolla’ eren de musici van
het Carel Kraayenhof Quartet hun
muzikale idool. Zij wisselen instru-
mentale juweeltjes af met...

Henk Poort zingt uit het
American Songbook
do 24 feb, 19.30, vanaf € 35,50

We kennen Henk Poort natuurlijk
als opera- en musicalzanger. Tij-
dens zijn deelname aan 'Beste
Zangers' kregen we al een heel an-
dere kant van hem te zien. En nu
komt hij met "echt een dikke vette
big band, 17 man!" (aldus Henk)
op 24 februari naar DE KOM. Henk
zingt het mooiste materiaal uit het
American Songbook, van...

Kamagurka & Herr Seele
do 24 feb, 20.00, € 21,00

Kamagurka & Herr Seele speelden
‘The Return of The Comeback’
zo’n honderd keer in Vlaanderen,
waar de voorstelling gezien wordt
als het hoogtepunt uit hun absur-
distische oeuvre. De Standaard
kwalificeerde de mannen in een
viersterrenrecensie als de “waardi-
ge erfgenamen van Monty...

Ode aan Kate Bush
Annele van Giersbergen
vr 25 feb, 20.15, € 19,50

Anneke van Giersbergen ontdekte
als tiener de eigenzinnige muziek
van Kate Bush. Het album ‘Hounds
of Love’ draaide ze grijs. De be-
wondering is gebleven. Van Giers-
bergen is – in tegenstelling tot haar
idool – voor het podium geboren
en bovendien een van de beste...

Cabaret
van Oscar Arnold
vr 25 feb, 20.30, € 17,50

Bij het horen van de naam Oscar
Arnold denk je in eerste instantie
aan een tweeling, maar op het
podium blijkt het toch een eenling.
Oscar Arnold is zo’n typisch rare
gast uit je middelbareschooltijd.
Althans zo lijkt het, want wie is de
ware Oscar? Wees voorbereid.
verwacht geen snelle jongen,
verwacht...
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