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• Samenwerken aan een nieuw gebouw voor onderwijs, dagopvang en sport in Vreeswijk
V.l.n.r: Harry de Vink (Fluenta), Marijke Peeters (directeur Willem Alexanderschool), Jan Kuiper (wethouder en Richard Liefting ( Meander-Prokino)
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• Agenda
• Kolfstedetunnel wordt opgeknapt
• Provinciaal Sportakkoord Utrecht
• Gemeenteraad in verkiezingstijd
• Werkzaamheden eindhaltes tram
• Doorstart fiets-rommelroute
• Tweede leven voor glossy's
• De Ruilfabriek:
• Stand van zaken vernieuwing tramlijn
• Wijkplatform Galecop zoekt bestuur
• Poollicht op De Vleugel
• Bedankt, vrijwillige brandweer!
• Ga in gesprek met Derk Boswijk, CDA
• Talentscouting bij skipiste Nieuwegein
• Sportief Dagboek
• Pact van Ruigenhoek voortgezet
• Meesterslijpers in het Repair Café
• Zwemveiligheid van kinderen in gevaar
• Blij met naaktslakvlieg
•
• (Reserve)stemmentellers
en -stembureauleden
• Fusie Geinoord en Vreeswijk
• Verkeershinder Galecopperbrug
• Lezing over dementie
• Carnaval en de bierfiets
• Samenwerken aan groen en klimaat
• Nieuwegein voor het gerecht
• Huishouden van Kim
• Celstraf voor Nieuwegeiner
• Nieuwbouw onderwijs, dagopvang en
• sport in Vreeswijk
• Succes voor HipHelpt
• Prins Clausstraat: slaapkamer vol rook
• Oproep aan gemeente
• Finalisten Junior Company bekend
• Provincie over tram: 'Dit is de finale'
• Expositie Coulissen in DE KOM
• Morgen: Witte Jassen Actie

MERELPLEIN
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DEZE WEEK

Kevin Jupijn blijft bij JSV
Burgemeester Frans Backhuijs

'Waarom wilt u
gaan stemmen?'

Blijdschap, maar nú actie
Lijsttrekkersdebat in Vreeswijk
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Prei stamppot met feta
en draadjesrundvlees
Nu het nat en koud is buiten hebben we
op de redactie altijd weer zin in een
lekkere stamppot. Ik kwam deze prei
stamppot met feta ergens tegen op internet. In de koelkast heb ik nog draadjesrundvlees over dus dat doe ik er lekker
bij.

Gezocht
(Reserve)stemmentellers
en (reserve)stembureauleden
Woensdag 16 maart 2022 vindt de gemeenteraadsverkiezingen 2022
plaats. Voor de bezetting van de stembureaus is de gemeente op
zoek naar enthousiaste (reserve)stembureauleden en (reserve)
stemmentellers.
Wat wordt er verwacht van stembureau leden?
Samen met andere stembureauleden zorg je ervoor dat de
verkiezingsdag goed verloopt en dat de handmatige telling van de
stembiljetten ’s avonds na 21.00 uur zorgvuldig gebeurt. Je krijgt vooraf
een digitale instructie, zodat je precies weet wat je taak is. Voor je hulp
krijg je een financiële vergoeding.

Straat van de Week
Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd.
Deze week de Merelplein in de
wijk Doorslag.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Stembureauleden moeten aan een aantal eisen voldoen
• Op de dag van de stemming ben je 18 jaar of ouder
• Je behoort niet tot de groep met verhoogd risico als het gaat om corona.
Je kunt je aanmelden als stembureaulid voor een hele dag (vanaf 07.00
uur tot einde telproces), of alleen voor het tellen na afloop (vanaf 20.45
uur). De vergoeding is afhankelijk van de functie waarvoor je je aanmeldt.
Iedereen die zich aanmeldt, volgt verplicht een online instructie. Alleen
als je deze goed hebt afgerond, kun je worden benoemd. Het is mogelijk
dat je op de reservelijst wordt geplaatst.
Richtlijnen RIVM
De gemeente vindt je gezondheid erg belangrijk en treft alle maatregelen
om de verkiezingen goed en veilig te organiseren. Voor de gehele
procedure volgt zij de richtlijnen van het RIVM.
Vergoeding
Met jouw medewerking is het mogelijk om de verkiezingen met succes te
laten verlopen. Je krijgt daarom een vergoeding als stembureaulid. Je
krijgt de precieze vergoeding te horen nadat je je hebt aangemeld.
Heb je vragen?
Neem dan gerust contact op met team Verkiezingen via telefoonnummer
14030 of verkiezingen@nieuwegein.nl. Via dit e-mailadres kun je je ook
aanmelden voor (reserve)stemmenteller en/of (reserve)stembureaulid.
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Voorstellingen DE KOM
1 mrt: kick-off Gezonde jeugd,
gezonde toekomst
2 mrt: stopmotion filmpjes maken met
Lego
4 mrt: lezing over dementie
5 mrt: Repair Café
7 mrt: Geincafé Zuid, Mijn Overheid.nl
8 mrt: workshop perspectief tekenen
9 mrt: panelgesprek politieke partijen
9 mrt: lijsttrekkersdebat
10 mrt: sportdebat
14 mrt: verkiezingsdebat slot
14, 15, 16 mrt: gemeenteraadsverkiezing
21 mrt: debat verkiezingsuitslag
26 mrt: talentscouting skipiste
30 mrt: installatie nieuwe raad
1 apr: van niet pluisgevoel tot...
15 apr: Johannes Passion
23 apr: Groene Markt
13 mei: zorgen voor een naaste met
dementie maar ook...
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
3 jun: sport, spel, beweging voor elke
leeftijd
3 jul: Gluren bij de Buren
3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord

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.

‘Waarom wilt u gaan
stemmen?’
‘Heeft u ze ook gezien? Borden
met de posters van de politieke
partijen die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart? Of heeft u al
kandidaten ontmoet in het
winkelcentrum die u vertellen
over hun standpunten? De
verkiezingen zijn nu overal
zichtbaar. Gisteravond was de
laatste raadsvergadering in de
oude samenstelling.’
‘Waarom gaat u stemmen? De
gemeenteraad neemt besluiten
over allerlei zaken in onze wijken
en buurten. Dat kan gaan over
scholen, sportvelden, de bouw van
huur- of koopwoningen en het
groen. De raad neemt eveneens
besluiten die gaan over het welzijn
van inwoners en hoe de jeugdzorg
en de wet maatschappelijke
ondersteuning wordt uitgevoerd.
Ook veiligheid, verkeer, milieu,
energietransformatie en afval zijn
belangrijke onderwerpen waar de
raad over gaat. Daarnaast zorgt de
gemeenteraad dat de
ondersteuning aan inwoners die
dat nodig hebben goed kan
worden uitgevoerd. Dat kan gaan
over hulp aan mensen die geen
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baan hebben, te maken hebben
het schulden of extra steun nodig
hebben op een ander gebied. De
gemeenteraad besluit dus over
zaken waar u als inwoner direct
mee te maken heeft. Ik nodig u van
harte uit gebruik te maken van uw
stemrecht. De komende weken zijn
er genoeg mogelijkheden om te
zien welke partij het best bij uw
mening en wensen past.’
‘De Corona-maatregelen zijn
versoepeld en dus kan ik als
burgemeester, net als iedereen,
weer meer de stad in om mensen
te ontmoeten. Afgelopen zondag
mocht ik op bezoek bij een
inwoonster die de mooie leeftijd
van 100 jaar mocht bereiken. Ik
heb haar van harte gefeliciteerd,
helaas nog zonder hand geven en
met afstand houden. De
basismaatregelen blijven van
belang om elkaar te beschermen.
Maar ondanks dat, was ik blij dat
dit weer kon. Het was lang geleden
dat ik een 100- jarige kon
feliciteren.’
Burgemeester Frans Backhuijs
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Kolfstedetunnel
wordt opgeknapt
De Kolfstedetunnel wordt een belangrijk onderdeel van de omleidingsroute
naar City Nieuwegein. Tijd voor een opknapbeurt dus! Het voet- en fietspad is
inmiddels schoongemaakt. Ook is het
vanaf nu verboden nog graffiti te spuiten in de tunnel. Er zijn bordjes opgehangen waar dit verbod duidelijk op
vermeld staat.
Naast de schoonmaak van de tunnel vernieuwt de gemeente de verlichting. Met de
vernieuwing van de verlichting is straks
ook in het donker alles goed zichtbaar en
licht. Zo loop en fiets je ‘s avonds met een
veilig gevoel van en naar City.

Bewoners voelden zich onveilig
Dagelijks gaan er bijna 300 voetgangers
en fietsers door de tunnel om op Cityplaza
te komen. De bewoners in de aanliggende
wijk de Doorslag hebben al eerder laten
weten zich onveilig te voelen als zij door
de tunnel moeten begeven naar de andere kant van de Zuidstedeweg. Het zou
smerig zijn en donker. Dat wordt nu opgelost.
De tunnel onder de Zuidstedeweg is de
komende jaren de enige optie voor voetgangers en fietsers om vanuit de wijk de
Doorslag op Cityplaza te komen. De iets
verderop aanwezige Weverbrug wordt
vanaf 26 februari afgesloten vanwege de
verbouwing van City West. Eerder was
besloten dat deze niet vervangen zou worden. De bewoners zijn blij dat de Kolfstedetunnel nu een opknapbeurt krijgt.
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Looproutes naar City Nieuwegein
De Weverbrug wordt per 26 februari voor
een lange tijd afgesloten. Vanuit de Doorslag wandel je naar City door de Kolfstedetunnel. Vanuit de City West en de Rijtuigenbuurt loop je via de Hagestede,
Ruiterstede en Schouwstede.

Benieuwd naar de beste looproutes tijdens de komende werkzaamheden? Wij
hebben ze voor je uitgetekend. De looproutes worden ook met bebording van en
naar City Nieuwegein aangegeven. Houd
er rekening mee dat er gedurende de
bouw tijdelijke aanpassingen in deze
looproutes kunnen ontstaan. Ook dit zal
dan goed worden aangegeven.
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Talentenscouting
bij Skipiste Nieuwegein
Vind jij skiën gaaf? Wil je van skiën je
sport maken? Vind je het leuk om slalom te skiën? Kom dan naar de talentenscouting bij Skipiste Nieuwegein.
Ski je parallel, ben je tussen de 5 en 12
jaar en heb je interesse in competitief
skiën en/of wedstrijd skiën? Dan word
je uitgenodigd voor deze talentenscouting op zaterdag 26 maart van
13.10 tot 15.00 uur. Aanmelden is vereist.
Tijdens deze scouting wordt gekeken
naar je skitechniek, sportiviteit, enthousiasme en de potentie om een goede slalomskiër te worden. Naar aanleiding van
de scouting kunnen je worden uitgenodigd voor clubskiën of het Skiteam. Deze
uitslag zal niet zijn op de dag zelf, je ontvangt hiervan later telefonisch of per
mail bericht.
Wat is het verschil
tussen clubskiën en het Skiteam?
Clubskiën betekent dat je twee keer per
week techniek en slalomtraining volgt en
4x per jaar een Clubwedstrijd hebt. Het
Skiteam is een selectieteam dat bestaat
uit kinderen die op nationaal niveau
wedstrijden skiën. Tijdens deze dag krijg
je ook meer informatie over wat het clubskiën en het Skiteam precies inhouden.
Kleding en aanmelden
De organisatie adviseerd ski- of regenkleding te dragen. Het dragen van helm
en handschoenen is verplicht, deze dien
je zelf mee te brengen.
Aanmelden voor de talentenscouting kan
per mail of telefonisch. Geef je naam, geboortedatum, telefoonnummer en
e-mailadres aan de organisatie door en
vermeld verder je ski-ervaring.
Voor meer informatie of aanmelden: bel
0306884464 of mail info@skipistenieuwegein.nl.

Blijdschap
om Regenboogagenda
in Nieuwegein,
maar ‘nu tijd voor actie’
Fijn dat ook Nieuwegein eindelijk een Regenboogagenda heeft,
maar dat wil niet zeggen dat de
gemeente nu achterover kan leunen. Dat is de boodschap van
meerdere raadsleden aan het
college. Na jaren aandringen
heeft Nieuwegein plannen op
papier gezet om de positie van
lhbtiq+’ers in de stad te verbeteren. 'Nu is het tijd voor actie.'
'Ze durven niet hand in hand op
straat te lopen en roze ouderen
voelen zich soms gedwongen om,
als ze naar een verzorgingshuis
gaan, weer terug de kast in te
gaan. Dat veroorzaakt eenzaamheid. Je kunt hier dus nog steeds
niet zichtbaar jezelf zijn. Dat kan
toch niet in een stad als Nieuwegein?', zegt Tom Verhoeve, fractievoorzitter van D66 Nieuwegein,
over lhbtiq+’ers.
‘Leuren en trekken’
Samen met zeven andere fracties,
waaronder initiatiefnemer CDA,
vroeg de partij een gesprek aan
met het college over de onlangs
opgestelde Regenboogagenda.
Die mag niet onbesproken blijven,
vinden ze. Verhoeve: 'Ik ben blij
met de agenda die er ligt, maar we
vinden dat er nog dingen missen
én willen het college echt oproepen: kom in actie, want het is wel
leuren en trekken.'
In de Regenboogagenda staan
allerlei plannen om de positie van
lhbtiq+’ers in Nieuwegein te verbeteren. Belangrijkste punt: veiligheid. Zo wil de gemeente meer
5

aandacht besteden aan de specifieke doelgroep in overleggen
tussen bijvoorbeeld de burgemeester en de politie over veiligheid in de stad. In de Regenboogagenda laat de gemeente ook weten in te zetten op voorlichting op
scholen en te zoeken naar een ontmoetingsplek voor mensen uit de
lhbti-gemeenschap.
De Regenboogagenda is opgesteld
naar aanleiding van een in de raad
breed gedragen motie uit 2018.
Daarin vroegen lokale politieke
partijen het college werk te maken
van het verbeteren van de positie
van lhbtiq+’ers in Nieuwegein.
Verhoeve doelt onder meer op
lhbti’ers onder statushouders. 'We
weten dat bij onze nieuwe Nieuwegeiners dit soort zaken onbesproken blijven, terwijl dit juist mensen
zijn die een veilige haven zoeken.
Ze moeten inburgeren met de normen en waarden die we hier in
Nieuwegein kennen. Dan moeten
we ook aandacht voor die doelgroep opnemen in de agenda.'
Lhbtiq+-belangenvereniging COC
Midden-Nederland was nauw betrokken bij het opstellen van de
Regenboogagenda in Nieuwegein.
Ook daar horen ze verhalen van
lhbtiq+’ers die in de stad worden
uitgescholden, gepest, buitengesloten of zelfs te maken krijgen met
fysiek geweld. 'Dat is hartverscheurend', aldus voorzitter Laura
van Nieuwenhuijze.
‘Ambitieuze agenda’
Over de Regenboogagenda zegt
ze: 'Ik ben trots op wat er ligt.
Nieuwegein komt van ver en heeft
lang van alles laten liggen. Dit is
echter een ambitieuze agenda die
verdergaat dan in veel andere
(verder lezen)
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Februari 2008
Jarenlang stond dit kleine rijtje huizen aan de
Handelskade steeds verder te verpauperen. In 2008
had het er nog alle schijn van dat er nog sprake was
van bewoning. Enige jaren later werden alle ramen
dichtgespijkerd en ging het verval steeds verder. Tot
het moment dat dan toch de sloper kwam.

Eén van de teams, bestaande uit Sterre Hase, Lisa Pardoel, Sjoerd van Leeuwen,
Jasper van Bruggen en Bas Noordhoek zitten op het Cals College in Nieuwegein.

Finalisten
Junior Company
van het Jaar 2022 bekend
De finalisten van Junior Company van
het Jaar 2022 zijn bekend! De afgelopen weken stroomde de mailbox vol
met inzendingen voor de competitie
Junior Company van het Jaar. Alle
teams leverden een pitchvideo en pitch
deck in. Elke inzending werd goed onder de loep genomen door een vakkundige jury. Want welk team mag door
naar de knallende finale op dinsdag 12
april aanstaande?
Nieuwegein was weer Hofleverancier en
met maar liefst drie teams zal Nieuwegein
meedingen naar de prijs waar ondernemend Nederland jaloers op zal zijn.

Via het programma Jong Ondernemen op
school hebben de leerlingen een eigen
bedrijf opgericht: Styk.
Styk verkoopt het product: ‘de boekenstring.’ Een boekenstring is een elastiekenband die scholieren om de kaft van
hun (school)boek kunnen doen. Hieronder
kunnen ze al hun losse papieren zoals
aantekeningen, oefentoetsen, leerdoelen
en begrippenlijsten bewaren. Via een
marktonderzoek en uit eigen ervaring
weten de jonge ondernemers (allen 16 jaar
oud) dat het bewaren van losse papieren
die je in de les krijgt een probleem is onder scholieren.
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Bas Noordhoek: ‘Afgelopen week zijn wij 1e
geworden van de regio midden Nederland en
2e van Nederland tijdens de Pitch Battles
2022. Op 12 april staan wij in de finale van
de belangrijkste wedstrijd: Best Junior Company 2022.’
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Provincie Utrecht
Waar staan we
met de vernieuwing
van de regionale tramlijn?
Elk kwartaal rapporteert het dagelijks
bestuur van de provincie Utrecht aan
Provinciale Staten over de diverse projecten aan de vernieuwing van de regionale tramlijn in Utrecht, Nieuwegein
en IJsselstein. De belangrijkste wetenswaardigheden in de vierde kwartaalrapportage 2021 voor reizigers en bewoners hebben wij op een rij gezet.
Geluidsoverlast nieuwe trams
In IJsselstein worden sinds oktober 2021
op acht locaties smeerinstallaties geplaatst om het piepend geluid van passerende trams te verminderen. Voordat op
26 februari de tramlijn hier buitendienst
gaat vanwege werkzaamheden in Nieuwegein wil de provincie alle smeerinstallaties
in bedrijf gesteld hebben. Levering van
onderdelen blijft overigens een aandachtspunt en kan van invloed zijn op de actuele
planning. Intussen vindt nog een test
plaats met twee trams die worden voorzien van wieldempers. Het effect van deze
geluidsmaatregel en van de smeerinstallaties wordt in februari onderzocht nadat alle
smeerinstallaties in IJsselstein in bedrijf
zijn gesteld.
Inmiddels zijn er op twee locaties in IJsselstein smeerinstallaties in bedrijf gesteld. De eerste indruk is redelijk positief
maar duidelijk is ook dat de resultaten
sterk afhankelijk zijn van weersomstandigheden. De trams rijden steeds vaker gekoppeld, wat ook van invloed is op het
geluid. Het blijft zaak de werking van de
smeerinstallaties goed in de gaten te houden. De installaties draaien op zonneenergie. Om deze te gebruiken, heeft het
trambedrijf van de provincie bij gemeente
IJsselstein een aanvraag ingediend voor
een omgevingsvergunning.
Reizen met de tram over de gehele lijn
Met ingang van medio juli 2022 kunnen
reizigers volgens planning zonder overstap met de tram reizen over de gehele

lijn tussen Utrecht Science Park, Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid. Vervoerder
U-OV introduceert daarvoor in de zomer
van dit jaar een nieuwe dienstregeling.
Om dit mogelijk te maken voert de provincie twee afzonderlijke OV-projecten uit in
het Stationsgebied Utrecht en het centrum
van Nieuwegein.
Werkzaamheden
Stationsgebied Utrecht
Najaar 2021 is in Utrecht de halte Jaarbeursplein verlengd tot 75 meter om aan
te sluiten op het formaat van de nieuwe,
gekoppelde trams. Daarvoor heeft de gemeente Utrecht de kruisingen aangepast
bij de Croeselaan en Mineurslaan. De
trams zullen met reizigers via een fly-over
en de Leidscheveertunnel van en naar het
centrum van Utrecht rijden. Over deze
route rijden ook bussen. In overleg met de
gemeente Utrecht is besloten om uit oogpunt van veiligheid taxi’s alleen nog maar
toe te laten op deze route vanuit het centrum naar de Jaarbeurs. Er komt in deze
rijrichting een inhaalverbod voor taxi’s en
de maximale snelheid wordt hier 30 km.
Richting binnenstad zullen taxi’s gebruik
maken van de Daalsetunnel.

trams en ingepast in het nieuwe stadscentrum van Nieuwegein.
Om deze werkzaamheden uit te voeren,
rijden er geen trams maar vervangende
bussen in Nieuwegein en IJsselstein
tussen 26 februari en medio juli. Aannemer Dura Vermeer is in januari van dit
jaar begonnen met grondwerkzaamheden
voor de onderbouw van de nieuwe halte.
Omdat onder meer de werkvergunning
aan de aannemer later is afgegeven dan
gepland, is het risico op uitloop van de
werkzaamheden groter geworden. De actuele risico’s in dit project worden daarom
nauwkeurig in de gaten gehouden. Het
projectteam van de provincie werkt daarbij
ook aan beheersmaatregelen om risico’s
op uitloop in de planning zoveel mogelijk
tegen te gaan. Bovendien vinden er mede
op verzoek van Provinciale Staten audits
plaats. De Statenbrief vermeldt over de
actuele projectplanning: 'Dit kan ertoe leiden dat de hervatting van de exploitatie
later in juli plaats zal vinden, en dat de
vervangende bussen langer doorrijden.'

De werkzaamheden aan de trambaan in
het Stationsgebied Utrecht lopen de komende maanden door. Zo worden er nog
extra veiligheidscamera’s geplaatst en zal
het wisselsysteem bij de halte Jaarbeursplein moeten worden aangepast aan de
nieuwe eindsituatie. Daarvoor is inmiddels
een aanbesteding gestart. Vanaf maart
worden testritten gereden met trams om
voor te bereiden op de situatie na de koppeling van de tramlijnen in de nieuwe
dienstregeling.

Puntjes op de i
De meeste werkzaamheden die in 2020
zijn uitgevoerd om de regionale tramlijn te
vernieuwen, zijn inmiddels afgerond. De
belangrijkste restpunten zijn werkzaamheden aan het datanetwerk van de tramlijn
en het plaatsen van stootblokken op de
eindpunten van de trambaan in Nieuwegein en IJsselstein. Dit werk wordt uitgevoerd wanneer de trams niet rijden op dit
deel van de lijn. Dan zal overigens ook in
Nieuwegein bij de kruising van de Symfonielaan met de trambaan een installatie
met slagbomen worden geplaatst.

Nieuwe halte en spoor
voor City Nieuwegein
Terwijl in Utrecht wordt gewerkt aan de
koppeling van de tramlijnen vinden er ook
in Nieuwegein werkzaamheden plaats. De
provincie vernieuwt daar tramhalte Nieuwegein Centrum. Bovendien wordt hier
over een lengte van 400 meter het spoor
omgelegd. De toekomstige halte wordt
volledig geschikt gemaakt voor de nieuwe

Actie gratis reizen met de tram
Vanwege de beperkingen rondom Corona
is het helaas nog niet mogelijk om de beloofde actie aan te bieden aan reizigers
met twee weken gratis gebruik van de
tram. Provincie en vervoerder zullen deze
publieksactie bekendmaken zodra er zicht
is op versoepelingen rondom de Corona
beperkingen in het openbaar vervoer.
(lees ook hier over de sneltram)
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FOTO VAN DE WEEK

Van Hedy en Martin ontving de redactie een aantal
foto's van het eilandje in het water tussen de
Reinesteijnseweg en de Halsterweide. Daarop is goed
te zien hoe het eilandje onder water is gelopen door de
niet aflatende regenbuien van het afgelopen weekend.
Jammer van de vele eenden- en ganzennesten die
zich op het eilandje bevinden.

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

Naast de Foto van de Week
nóg een bijzondere foto
Een 'momentje' voor een lijnbus van
Ubus die niet verder wilde op de
Utrechtsestraatweg. 'Modern' kwam
met een joekel van een takelwagen om
de bus weer thuis te brengen.
Clarion Wegerif stuurde de redactie deze
foto maar vergat te vermelden wat er
nou, buiten het takelen van de bus, aan
de hand was. Want, waarom staat de bus
'aan de overkant van de weg'? Of werd
de bus gesleept (dan staat het konvooi
op de juiste weghelft) en heeft nu ook de
takelwagen het begeven?
Soms roept een foto meer vragen op dan
dat er duidelijkheid wordt gegeven. Tóch
een plaatsing in De Digitale Nieuwegeiner waard!

Derk Boswijk
over de verhuftering
en de effecten
en het herstel
van vertrouwen
van de burger
in de politiek
Op vrijdag 11 maart komt
CDA-er Derk Boswijk naar Nieuwegein. In het Horeca & Tourisme College aan de Newtonbaan
12 zal de promnente CDA-er
praten over en in discussie gaan
met de bezoekers over de verhuftering en de effecten en het
herstel van vertrouwen van de
burger in de politiek.
Boswijk: ‘Steeds minder mensen in
onze samenleving voelen zich vertegenwoordigd door de politiek. En
kan ik ze ongelijk geven? Nee. Tijdens mijn mbo opleiding heb ik gezien hoe het niet vinden van een
stage ervoor zorgde dat veel leeftijdsgenoten zonder diploma school
verlieten. Hoe vrienden van mij geen
betaalbaar huis kunnen kopen en
geen vaste baan kunnen vinden. Juist
op het moment dat er behoefte is
aan perspectief, aan visie vanuit Den
Haag, ontbreekt deze.’
9

Derk Boswijk heeft vaker van zich
laten horen als het gaat om de omgangsvormen tegenwoordig in de
politiek. Dat houdt niet op bij de
Tweede Kamer waarvan hij zelf lid
is, ook in de Raadszalen gaat het er
soms grimmig aan toe. Is dat productief? Is dat gewenst? En de wijze van reageren op de social media
platformen? Derk Boswijk noemt
het zelf de verhuftering. ‘Geen
mooi woord, maar dat zegt wel wat
het is.’
Ga op 11 maart in gesprek met
Derk Boswijk over hoe hij de toekomst ziet en de verandering nastreeft. Hoe hij met zijn manier
ook de boeren tegemoet is getreden. Niet alleen om te luisteren,
maar om te begrijpen. En daarna
naar realistische oplossingen te
zoeken.
Wil je meer weten hoe een Tweede
Kamerlid als Derk Boswijk daarmee
omgaat en wil je met hem daarover in gesprek, dan kan dat. Meldt
je dan aan bij Hans van Werven via
cdanieuwegein@gmail.com.
De bijeenkomst begint om 16.00
uur en duurt tot 19.00 uur, is toegankelijk voor leden en niet-leden
van het CDA.

De Digitale Nieuwegeiner

‘Poollicht’ op De Vleugel
Het is een en al verwondering als de
kleuters van Montessorischool De
Vleugel zelf het Noorderlicht mogen
maken. Met grote ogen kijken ze toe
hoe de juf met wascokrijt een dikke lijn
trekt op een stuk zwart papier.
Met een papieren doekje veegt ze de lijn
uit, steeds opnieuw, tot een vlammende
krans van oranje, blauw en groen ontstaat. 'Wauw!!' roept een paar kinderen.
Juf Carola: 'En dan heb ik ze. Verwondering is het mooiste dat er is.' Het maken
van het Noorderlicht is onderdeel van het
project Wilde dieren in de sneeuw, waarbij de kinderen van alles leren over de
Noord- en Zuidpool.
Op De Vleugel aan het Mozartplantsoen
wordt er graag thematisch gewerkt. Een
onderwerp wordt dan vanuit allerlei hoeken bekeken en onderzocht. Het vak
Kosmisch is een typisch Montessori-voorbeeld van deze aanpak. Dit omvat geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde
en biologie. In de onderbouw werken de
kleuters ook met het kosmische thema.
Zo leren ze nu waar de Noord- en Zuidpool liggen, hoe je de temperatuur buiten
meet, over spiegelen met ijsblokken en
hoe je met suikerklontjes een iglo kunt
bouwen.

SV Geinoord
en VSV Vreeswijk
zien fusie zitten
Maandagavond 14 februari
stond in de kantine van
sv Geinoord de fusie met VSV
Vreeswijk en de nieuw te
bouwen accommodatie op de
agenda van een buitengewone
algemene ledenvergadering. Het
was behoorlijk vol en de aanwezigen luisteren aandachtig als
voorzitter Hans van der Meijden
terugblikt op het fusietraject.
De besprekingen
startten in 2014
En nadat de samenwerking met de
gemeente een aantal keer strandde, trok mediation het proces in
2021 weer vlot. In december van
dat jaar gingen in de gemeenteraad
de handen op elkaar voor het nieuwe sportpark. De verenigingen
moeten dan nog officieel instemmen met de fusie.

Samen met de juf kijken ze naar een video over ontstaan van het noorderlicht.
De juf maakt het vervolgens heel tastbaar, met de wereldbol erbij, de zon,
magneten en andere materialen. Ze
smullen ervan. Carola: 'Kinderen zijn van
nature nieuwsgierig. Je ziet het gebeuren
wanneer kinderen nieuwsgierig worden.
Dan gaan ze ‘aan’.' 'Hé, er is een Noorderlicht in het noorden!, Ik zie groen en
blauw en rose en paars! en Juf, is er ook
een licht in het zuiden?'

In de kantine was de stemming
maandag 14 februari positief. Ook
als Jakko Koenis van architectenbureau Slangen en Koenis uit
IJsselstein de tekeningen voor de
nieuwe accommodatie presenteert.
Natuurlijk waren er een aantal kritische vragen en opmerkingen.
Want fuseren betekent afscheid
nemen van het oude, het samenvoegen van twee culturen, het in
elkaar schuiven van twee organisaties. ‘Maar we doen dat om ons
voor te bereiden op de toekomst. Een
nieuwe, gezonde, duurzame voetbalvereniging in een mooie accommodatie. Voor onze kinderen, voor
hun kinderen’ aldus voorzitter Hans
van der Meijden van SV Geinoord.

Nieuwsgierig geworden naar het project
Wilde dieren in de sneeuw? Op www.devleugel.net staat meer informatie plus foto’s van het werk van de leerlingen.

Tweede stemming nodig
Omdat tweederde van de leden
aanwezig moeten zijn, was een officiële stemming maandag 14
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februari niet mogelijk. Tijdens een
kleine peiling van de stemming
door de voorzitter blijkt in elk
geval dat alle aanwezigen voorstander zijn van de fusie. Voor de
officiële stemming zal op dinsdag
1 maart om 19.00 uur een tweede
buitengewone algemene ledenvergadering gehouden worden.
Verwacht wordt dat dan uiteindelijk de fusie kan worden afgerond
en de twee voetbalvereniging een
nieuwe fase ingaan.

Samenwerken
aan een nieuw gebouw
voor onderwijs,
dagopvang en sport
in Vreeswijk
De huidige gebouwen van de
Willem Alexanderschool in
Vreeswijk en het Schippersinternaat zijn toe aan vernieuwing.
De gebouwen zijn verouderd en
passen qua omvang niet meer
bij de wensen.
De Willem Alexanderschool wil
graag een nieuw gebouw waarin
alle groepen een plek hebben. De
huidige locaties zijn daarvoor te
klein. De gemeente Nieuwegein wil
daarom een nieuw gebouw bouwen op de locatie van het huidige
Schippersinternaat Prins Hendrik,
aan de Industrieweg in Vreeswijk.
In het nieuwe gebouw krijgen alle
groepen van de Willem Alexanderschool Vreeswijk een plek. Ook zal
er ruimte zijn voor kinderopvang en
sport. Het beoogde resultaat is een
multifunctioneel kindcentrum.
De komende maanden wil de gemeente samen met MeanderProkino (Schippersinternaat Prins
Hendrik) en Fluenta (Willem
Alexanderschool Vreeswijk) de
plannen voor dit kindcentrum
verder uitwerken.
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VSP LIJST 2
Samen met Nieuwegein

1. Geert Zondag

2. Sander Feenstra

3. Robert Scholten

4. Arnold Houwer

5. Ruud Hendriks

6. Martin van Nieuwenhoven

7. Herman Beeuwkes

8. Jos Littel

9. Ad Vos

10. Ties Hogenbirk-Padding 11. Carol Brettschneider

13. Henk Hazelhorst

12. Yvonne Tienhoven

14. Jan de Groot
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De gemeenteraad
in verkiezingstijd
Normaliter brengt de gemeenteraad je
op de hoogte van de agenda van de
aankomende Avond voor de Stad of de
Raadsvergadering. In verband met de
verkiezingen wordt er in maart echter
niet vergaderd en dus zijn er ook geen
agenda’s om te delen. Wat gebeurt er
komende maand dan wél?

Het Provinciaal Sportakkoord
Utrecht is een feit
Alle 26 Utrechtse gemeenten, waaronder Nieuwegein, tekenden het Provinciaal Sportakkoord. Ook organisaties
uit de sportsector, onderwijs-, zorg- en
kennisinstellingen hebben getekend. In
het akkoord staat dat ondertekenaars
zullen werken aan meer openbare beweegmogelijkheden in wijken. Ook kijken ze hoe verduurzaming en sport vaker samen kunnen gaan. Daarnaast willen de ondertekenaars sport voor iedereen toegankelijk maken en zullen ze
discriminatie en racisme op het sportveld zo goed mogelijk uitbannen. Het
vierde thema van het sportakkoord is
bevordering van gezondheid en preventie.
De provincie Utrecht is initiatiefnemer van
het Provinciaal Sportakkoord. Het is onderdeel van het in 2021 vastgestelde Beleidskader Sport en Bewegen. Het doel is
om een uitnodigende buitenruimte te
creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen. In de sportplannen staat ook de
ambitie om de deelname te verhogen onder groepen die nu gemiddeld minder
vaak sporten en bewegen, zoals mensen
met een beperking of met een lager inkomen. De provincie kiest met het Provinciaal Sportakkoord bewust voor samenwerking met partners in de regio.
Brede steun
Gedeputeerde Mirjam Sterk: 'Bij een gezonde leefomgeving hoort aandacht voor
sport en bewegen. We gaan samen met
gemeenten en de sector de sportmogelijkheden in onze provincie verder verbeteren. Met het sluiten van een provinciaal
sportakkoord zetten we een gezamenlijke
stap om sport toegankelijker te maken. Ik
wil graag meer mensen stimuleren om te
bewegen. Samenwerking op dit vlak is
cruciaal en daarom ben ik enthousiast
over de brede steun voor het sportakkoord.'

De toegankelijkheid van sport heeft een
centrale plaats in het akkoord. Het doel is
om sport- en bewegen beter bereikbaar te
maken. Een lichamelijke of geestelijke beperking, geaardheid en beperkte financiële middelen, blijken drempels voor
deelname aan sport. Door meer kennisdeling en bewustwording wordt bijdragen
aan een positieve sportcultuur waar iedereen veilig kan sporten.
Verduurzaming
Onder de ambitie voor verduurzaming in
de sport, wordt verstaan dat clubaccommodaties minder energie verbruiken of
zelfs duurzame energie opwekken. Het
stimuleren van ledverlichting op de
sportvelden en de plaatsing van zonnepanelen op kantinegebouwen is onderdeel van de plannen. Tevens is het
doel dat sportparken hittebestendig worden en klimaatadaptiever zijn. Het gaat
dan onder meer om het aanleggen van
een groen dak of het opvangen van
hemelwater.
Vervolg
De ondertekenaars van het sportakkoord
zullen deelnemen in het regionale sportnetwerk. Bij de start van de samenwerking
zal de provincie een regierol vervullen.
Het Sportakkoord is een levend document. Het vervolg is een continu proces
waarin acties en ontwikkelingen ook weer
aanleiding geven voor vervolgacties of
hernieuwde ambities.
Aanvulling redactie
In navolging van het Landelijk Sportakkoord hebben alle lokale partners op het
gebied van sport- en bewegen, SportID
Nieuwegein en de gemeente Nieuwegein,
begin 2021 een sport- en beweegakkoord
voor de gemeente Nieuwegein ontwikkeld.
Met dit akkoord willen de partijen bereiken
dat iedereen in Nieuwegein plezier heeft
in sport en bewegen, als sporter, vrijwilliger en/of toeschouwer.
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Campagne
Uiteraard vinden er de nodige campagneactiviteiten plaats. Zo vindt er op woensdag 9 maart op het ROC Automotive College een panelgesprek plaats waar politieke partijen van harte welkom zijn en
wordt er diezelfde avond in Vreeswijk een
debat georganiseerd. Op donderdag 10
maart is in Sport- en Evenementencomplex Merwestein het Sportdebat en op
maandag 14 maart kun je in theater DE
KOM kijken naar het Verkiezingsdebat
van Bibliotheek De Tweede Verdieping.
Deze bijeenkomsten zullen je vast helpen
als je nog geen idee hebt waarop je voor
de komende raadsperiode wilt stemmen.
Zet in dat geval trouwens ook 25 februari
in je agenda; deze dag wordt de online
stemhulp voor de lokale politiek gelanceerd. Deze tool helpt je met behulp van
stellingen over de Nieuwegeinse samenleving inzicht te krijgen in de standpunten van de verschillende politieke partijen.
Uitslag
Op 14, 15 en 16 maart mag er gestemd
worden. Informatie hierover (en natuurlijk je stempas) ontvang je automatisch
via de post. Op woensdag 16 maart wordt
in de late avond de voorlopige uitslag bekendgemaakt. Op 21 maart wordt in het
duidingsdebat de definitieve uitslag besproken en op 29 maart wordt afscheid
genomen van de huidige raad. Woensdag
30 maart wordt vervolgens de nieuwe raad
geïnstalleerd. Deze tijd vinden er om de
nieuwe raadsleden zo goed mogelijk in te
werken ook bijeenkomsten plaats in het
kader van het startprogramma.
Tot slot
Voor meer informatie over bovenstaande
campagneactiviteiten, vergaderdata en
meer verwijst de gemeente door naar
www.nieuwegeinseraad.live/kalender.
Verder kun je van alle nieuws rondom de
gemeenteraad op de hoogte blijven via de
gebruikelijke kanalen: Facebook
(@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en de website www.nieuwegein.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de griffie via telefoonnummer
14030 of via het e-mailadres
griffie@nieuwegein.nl.

De Digitale Nieuwegeiner
FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion
Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke
week met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat
hen bezighoudt of treft.

Linda: ‘Het carnaval mag dankzij alle versoepelingen
toch losbarsten dit weekend. Nog niet in volle
hevigheid -de bekende IJsselsteinse optocht is verplaatst naar Hemelvaartsdag- maar wel in de lokale
horeca. Op naar onze buren in Apestad dan maar,
want in ons eigen Kolderdonk valt er weinig carnavalskoorts te bespeuren. Deze ‘Sint’ heeft er in ieder
geval zin in op zijn bierfiets! Glaasje op? Feest voluit
en fiets voorzichtig dit weekend.’

Repair Café slijpt
zaterdag 5 maart
messen en snoeigereedschap
Wat doe je met een broodrooster dat
het niet meer doet? Met een fiets
waarvan het wiel aanloopt? Of met
een trui waar mottengaatjes in zitten?
Weggooien? Mooi niet! Zaterdag 5
maart is er weer een Repair Café.
Naast de gebruikelijke reparaties, bestaat er dan de mogelijkheid messen
en snoeigereedschap te laten slijpen.
In het Repair Café op 5 maart zijn meesterslijpers aanwezig. Ze slijpen messen
en snoeigereedschap. Daarnaast repareren de vrijwilligers kapotte apparaten,
kleding, fietslichten en klokken. Het Repair Café op Buurtplein Doorslag aan de
Parelduiker is open van 11.00 tot 14.00
uur.
Mensen die het Repair Café bezoeken,
nemen van thuis kapotte spullen mee.
Bijna alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café
weten bijna altijd raad. Zij stellen het
zeer op prijs als je je apparaten of spullen
schoon meebrengt en bijvoorbeeld de gebruikte koffiepads of stofzuigerzakken
van tevoren uit het apparaat verwijdert.
Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische
vaardigheden in de buurt aanwezig zijn.

Stichting De Ruilfabriek
geeft tijdens NL DOET
glossy magazines
een tweede leven!
De Stichting De Ruilfabriek uit
Nieuwegein zoekt gebruikte, nog
goed uitziende glossy magazines. De magazines mogen wat
ouder zijn. Het gaat om de luxere
magazines, dus geen roddelbladen en dergelijke.
Dus, heb jij nog wat oude magazines over waar je niks meer mee
doet? Dan zijn ze bij De Ruilfabriek
meer dan welkom! Samen met vele
vrijwilligers zorgen de mensen van
De Ruilfabriek ervoor dat deze
magazines op 11 maart, tijdens NL
DOET weer op een mooie plek terecht komen.
Je kunt de magazines tot en met
10 maart inleveren bij de De Ruilfabriek Conceptstore op winkelcentrum Cityplaza.
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Over De Ruilfabriek
De Ruilfabriek is een winkel waar
lifestyle, fashion, workshops, ideeën en duurzaamheid samenkomen.
Anders dan de naam doet vermoeden, is De Ruilfabriek meer dan
een plek waar je spullen ruilt.
Conceptstore
In de shop ruil je naast items ook
kennis, kunde, diensten, ervaring,
fun en plek. Zo kun je er shoppen,
koffie drinken, flexwerken en workshops volgen!
Flexwerklounge
De Ruilfabriek gelooft dat er mooie
dingen ontstaan als je in een inspirerende omgeving werkt. Een plek
waar je andere ondernemers of
werknemers ontmoet en je je netwerk vergroot. Het beste van dit
concept: een uur flexwerken kost
maar € 2,50! Kom je meer dan 20
uur per maand werken, is er een
voordelig abonnement: voor
€ 50,00 per maand mag je onbeperkt flexwerken.

De Digitale Nieuwegeiner
Wijkplatform Galecop
zoekt nieuw bestuur
Wil jij jouw bestuurscapaciteiten inzetten voor een mooie wijk? Hecht jij ook
aan een fijne woonomgeving? Vind je
het leuk om samen te werken met andere Galecoppers aan een gezellige
wijk? Ben je goed in netwerken? Dan
is het wijkplatform Galecop iets voor
jou! Wijkplatform Galecop is op zoek
naar een nieuw bestuur.
Het wijkplatform Galecop vervult een belangrijke rol in de wijk als schakel tussen
bewoners en allerlei partners zoals gemeente, politie en welzijnswerk. Daarnaast ontvangt zij jaarlijks subsidie voor
activiteiten van bewoners in de wijk die
ten goede komen aan de leefbaarheid.
De leden van het wijkplatform bepalen
met elkaar waar het geld aan besteed
wordt. Uit de laatste bewonersenquetes
blijkt dat veel Galecoppers zich betrokken
voelen bij de wijk en wel iets willen doen
voor hun buurt. In het project Galecop
Geweldig werkt het wijkplatform samen
met partners om activiteiten in de wijk te
stimuleren die gericht zijn op gezond opgroeien en ouder worden. Dit project is
een mooie kans voor het nieuwe bestuur
om het netwerk in de wijk verder uit te
bouwen en te versterken.
Het wijkplatform is op zoek naar een
nieuwe manier om haar rol in de wijk te
vervullen. Het wijkplatform gaat dit samen
met de leden ontdekken, met de andere
wijkplatforms in Nieuwegein en met een
externe adviseur. Er worden nieuwe
bestuursleden gezocht die zin hebben om
hiermee aan de slag te gaan. De huidige
penningmeester is bereid een tijdje door
te gaan tot iemand anders zich aandient.
Meer informatie?
Heb je belangstelling? Wil je meer informatie? Neem dan voor 20 maart contact
op met Bea Boogaard (penningmeester),
tel 0654901182 of met Lya Jongeling, tel
0652273374 en kijk voor alle activiteiten
in de wijk op www.degalecop.nl
Bekijk hier de profielschetsen.

Fiets-Rommelroute
Batau-Noord
maakt doorstart
Dit jaar wordt er weer een FietsRommelroute georganiseerd in
Batau-Noord. Na de oproep voor
nieuwe organisatoren hebben
zich drie bewoners gemeld die
voorlopig de organisatie op zich
willen nemen. De rommelroute
is zondag 3 juli van 11.00 tot
16.00 uur. Bewoners die mee
willen doen kunnen zich tot
1 juni aanmelden.
De laatste twee edities van de
Fiets-Rommelroute moesten door
corona worden afgeblazen. Juist nu
er weer ruimte komt om dit leuke
evenement een doorstart te laten
maken zijn, door omstandigheden,
de vorige organisatoren genoodzaakt het stokje over te dragen. Op
hun oproep in de laatste wijkkrant
van Batau-Noord kwam helaas
geen respons. Marloes Bos en René
Hansen, respectievelijk voorzitter
en bestuurslid van Wijknetwerk
Batau-Noord, en Olga Hansen,
eindredacteur/vormgever van
Wijkkrant Batau-Noord en medeorganisator van de rommelroutes
van 2017, 2018 en 2019, vinden het
initiatief te waardevol om verloren
te laten gaan voor hun wijk. Zij
hebben voor dit jaar de organisatie
opgepakt en doen dat in samenwerking met het wijknetwerk van
Batau-Noord.
Tijdens de rommelroute kunnen
bewoners hun tweedehands of
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zelfgemaakte spullen te koop aanbieden. Dat mag alleen vanaf eigen
terrein, zoals de tuin, oprit, garage,
schuur of eventueel vanuit huis.
Deelname aan de rommelroute is
gratis, maar men moet zich vooraf
wel aanmelden bij de organisatie.
Commerciële verkoop is niet
toegestaan.
Bezoekers aan de rommelroute
kunnen fietsend of lopend de deelnemende adressen langs gaan met
behulp van een routekaartje. De
verkooppunten zullen herkenbaar
zijn aan door de organisatie te verstrekken posters en hopelijk aan de
gezellige versiering en sfeer.
Wanneer bewoners van BatauNoord mee willen doen met de
rommelroute kunnen zij zich voor
1 juni aanmelden door een mailtje
te sturen naar rommelroutebataunoord@outlook.com. Hier kunnen
zij ook terecht met hun vragen.
Info, deelname en locaties
Meer informatie over aanmelden,
deelname, de locaties en spelregels
van de Fiets-Rommelroute is binnenkort te vinden op de facebookpagina: Fiets-Rommelroute BatauNoord. Bovendien is het evenement te volgen op Instagram:
wijknetwerkbataunoord en op de
nieuwe website van het wijknetwerk www.wijknetwerkbataunoord.nl
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.
De kaart in het archief van deze week komt uit 1907
en heeft een poststempel uit 1908. Op de prentbriefkaart zie je zes afbeeldingen v.l.n.r. en v.b.n.b.:
Gezicht op het Hoofd, de Rijkspeilschaal, de Koninginnensluis, de Wilhelminabrug, Oude Sluis en de
Dorpsstraat. De uitgever van de kaart was J.P. van
Hoorn uit Vreeswijk. De drukker is onbekend en
gedrukt in zwart/wit.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Werkzaamheden
bij eindhaltes in
Nieuwegein
en IJsselstein

(zaterdag, 19 februari 2022)
Hallo redactie,
Bedankt voor het verzorgen van het
Nieuwegeinse nieuws.
Hierbij een foto van een omgewaaide boom
uit mijn voortuin, welke dwars over het
fietspad op het Noorderpad was gevallen.
De vrijwillige brandweer Nieuwegein Zuid
heeft gisteravond laat de boom nog
weggehaald.
De complimenten voor dit korps, welke zo
hard gewerkt heeft de hele avond.
Met vriendelijke groeten,
Wally van Gils

Omdat er binnenkort voorlopig
geen trams rijden in Nieuwegein
en IJsselstein biedt dit de mogelijkheid om overdag extra werkzaamheden uit te voeren. Bij de
eindpunten van de tramlijn in
Nieuwegein-Zuid en IJsselsteinZuid worden daarom stootblokken geplaatst die zorgen voor
extra veiligheid in het openbaar
vervoer.
In 2020 is de gehele regionale
tramlijn grondig op de schop
gegaan. Alle haltes zijn aangepast
aan het formaat van de nieuwe
trams. Bovendien is de trambaan
vernieuwd in Nieuwegein-Zuid en
IJsselstein. Sinds de trams weer
zijn gaan rijden, heeft de aannemer
nog diverse resterende werkzaamheden uitgevoerd aan de bovenleiding en de perrons.
Als sluitstuk van dit werk komen bij
de eindhaltes binnenkort nog stootblokken. Deze worden geplaatst
aan het einde van het perron en
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zorgen ervoor dat een tram bij de
eindhalte niet kan doorrijden en uit
het spoor kan komen.
Bij de eindhalte in Nieuwegein-Zuid
wordt gewerkt op maandag 7
maart. Dag daarop vinden de werkzaamheden plaats bij de eindhalte
IJsselstein-Zuid. Gewerkt wordt
tussen 07.00 en 23.00 uur. Om de
stootblokken te plaatsen, wordt
eerst over een lengte van circa 20
meter het oude spoor opgebroken
en gelicht. Vervolgens komt daarvoor in de plaats de nieuwe spoorverbinding met daaraan vast het
stootblok. Er wordt ook gegraven
voor aanpassing aan de bekabeling.
Hinder
Voor dit werk wordt een kraan ingezet die op het spoor rijdt, evenals graafmachines. Deze kunnen
tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen. De motoren van deze machines draaien alleen op de momenten dat dit nodig is. Om overlast in de avonduren beperkt te
houden, vindt aan- en afvoer van
bouwmateriaal zoveel mogelijk
overdag plaats.
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Lezing
Wat is dementie
Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein
van Vitras/Santé Partners organiseert
in samenwerking met MoVactor op
vrijdag 4 maart van 14.00 tot 15.30
uur in het Ontmoetingscentrum
Nieuwegein Zuid, Fort Vreeswijk een
lezing met als onderwerp: Wat is
dementie? Kenmerken en verloop
toegelicht door psycholoog
Als men spreekt over dementie, wat
wordt dan precies bedoeld? Is ‘dementie’
hetzelfde als ‘de ziekte van Alzheimer’?
De spreker zal ingaan op verschillende
vormen van dementie en het gedrag dat
afhankelijk is van de vorm van dementie,
de fase van de dementie en ook het karakter van de persoon. Naasten hebben
vaak moeite met het veranderende gedrag, omdat ze hun partner of ouder niet
eerder op die manier hebben meegemaakt. Meer weten over kenmerken en
oorzaak van dementie kan helpen de
ander beter te begrijpen.
De RIVM maatregelen worden
gehanteerd. Blijf dus thuis bij klachten.
Meer informatie via
ocnieuwegein@santepartners.nl;
telefoon 0620701118

Blijdschap
om Regenboogagenda
in Nieuwegein,
maar ‘nu tijd voor actie’
(vervolg van pagina 5)
gemeenten. De wethouder (Jan
Kuiper, red.) heeft de goede drive
te pakken. Maar inderdaad: Nieuwegein moet wel echt aan de bak.
Die agenda ligt er nu, dus let’s do
it.'
Meer dan 6 procent van de inwoners in Nieuwegein bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen, queer,
aseksuele en panseksuele personen. Dat komt neer op zo’n 4100
mensen.
Volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau denken Nederlanders steeds positiever
over lhbtiq+-personen. Tegelijkertijd vindt bijna een derde van de
Nederlanders het ‘aanstootgevend’
als twee mannen met elkaar zoenen op straat en denkt één op de
vijf dat er ‘iets mis is’ met mensen
die zich geen man of vrouw voelen.
Ook is ‘homo’ volgens het SCP
nog altijd het meest gebruikte
scheldwoord op scholen.
In de zomer van 2020 kwam Nieuwegein overigens internationaal in
het nieuws: de gemeente zette een
streep door de vriendschap met de
Poolse stad Pulawy, nadat die stad
een homovrije zone instelde.
Wethouder Marieke Schouten plakte indertijd regenboogstickers op
de welkomstborden over de naam
Pulawy om een statement te maken (foto bovenaan deze pagina).
Daarmee zette Nieuwegein vol19

gens het COC een 'goede en
vooruitstrevende eerste stap'.
'Maar het is heel belangrijk om niet
uitsluitend de regenboogvlag te
hijsen en dat soort dingen, maar
verder te gaan dan dat.' D66’er
Tom Verhoeve beaamt dat en
besluit: 'Het is hartstikke mooi dat
we die regenboogvlaggen en regenboogzebrapaden hebben, maar
het moet niet bij symboliek blijven.'
Geen geld
Vanavond praten raadsleden dus
met het college over de Regenboogagenda. Op de vraag waarom
het opstellen van de agenda bijna
vier jaar heeft geduurd, laat de gemeente namens verantwoordelijk
wethouder Jan Kuiper (CDA) weten dat er eerder nog geen geld
was vrijgemaakt om mensen en
middelen in te kunnen zetten.
Ook valt te lezen in de reactie: 'Er
is echter wel al die tijd actief inzet
gepleegd op het expliciet zichtbaar
maken dat Nieuwegein een inclusieve gemeenschap is die zich
hard maakt voor de emancipatie
van de lhbtiq+-gemeenschap.
Denk hierbij aan de regenboogzebrapaden, Pulawy, het songfestival, aandacht op de scholen en de
regenboogvlaggen.'
Over de positie van lhbti’ers in
Nieuwegein zegt de wethouder:
'In Nieuwegein kun je zijn wie je
bent en kun je daarvoor ook
uitkomen. Maar dit betekent niet
dat het al op alle plekken altijd voor
elkaar is. (…) Elk negatief signaal
is er één teveel. Dus blijft extra
aandacht en extra inspanning
nodig. Zeker weten.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV
Utrecht
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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: ‘Als je pan droog kookt, dan heb je vaak een vieze zwarte laag onderin je pan zitten. Wist je dat als je deze pan in een badje
met soda zet, je hem toch nog best goed schoon kan krijgen? Dat geldt overigens niet voor anti-aanbaklaagpannen! Maar hoe ik
dat weet? Ach… ik heb wat last van stress. En dan word je wel eens wat vergeetachtig.’

wijk geholpen met een insectenhotel te
bouwen. En hebben afgelopen zomervakantie samen met het Milieu Educatie Centrum
een puzzeltocht uitgezet. Dat was heel erg
leuk.’

Samenwerken
aan een groen
en klimaatbestendig
Nieuwegein
De stad klaarmaken voor klimaatverandering: waterafvoer, groene daken,
tegels eruit en nog veel meer is nodig
om het zomers niet te heet te hebben
en geen natte voeten te krijgen na een
piekbui. De gemeente kan dat niet alleen. Gelukkig zijn er veel inwoners,
ondernemers en organisaties die daarbij kunnen helpen. Frans van Erven is
er één van.
Sinds 2014 is pensionado Frans van Erven
aangehaakt bij Buurttuin Cirkeltje Rond in
Fokkesteeg. Samen met 5 á 6 vrijwilligers

in wisselende samenstelling, onderhoudt
hij de tuin. ‘We hebben gewerkt aan een
voedselbos. Het vraagt weinig onderhoud en
is goed voor de biodiversiteit. Er zijn nu
planten die dicht op elkaar groeien, en struiken en bomen die eetbaar zijn. Daarnaast
hebben we ook appelbomen, perenbomen,
wilde bloemen én een vogelbos.’
Buurttuin Cirkeltje Rond
Buurttuin Cirkeltje Rond is zo’n 2500m2
groot en is het gehele jaar door geopend.
De tuin ligt tegen het verpleeghuis aan en
Frans ziet vaak mensen van het verpleeghuis een wandeling komen maken. Daarnaast ziet hij ook meer inwoners de buurttuin een bezoek brengen. ‘We proberen de
mensen, jong én oud te betrekken bij de
buurttuin. Zo hebben we een school in de
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Meer groen in de buurt
Naast de Buurttuin is Frans ook bezig met
andere groene initiatieven, zoals het bespreken van een geveltuin met de buurt.
‘Ik woon in een Betere Buurten wijk en ik
had over geveltuinen gelezen. Toen dacht ik,
dat kunnen we hier ook doen. In Nieuwegein
zie je namelijk veel basisgroen, niet iets
waar je enthousiast van wordt. Maar je kunt
perkjes ook fleuriger maken. Het is een vrolijk gezicht, de buurt wordt aantrekkelijk en
mensen worden er blijer van.’
Trots
Wanneer we Frans vragen waar hij het
meeste trots op is, antwoordt hij: ‘wat we
met een paar mensen hebben gerealiseerd
met buurttuin Cirkeltje Rond. Alleen kun je
de wereld niet verbeteren, maar als je anderen enthousiast maakt om ook aan de slag te
gaan, dan is dat het volgende verhaal om
trots op te zijn.’
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is in Nieuwegein?
Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar kruipt of vliegt?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Udo heeft ook een eigen website.
Udo: 'Vorig jaar vond ik meerdere dode of halfdode naaktslakken in mijn tuin.
Nu heb ik het niet zo op deze glibberige en van onderen plakkerige
planteneters, dus als ik ze vindt gaan ze glibberig en dood of levend de kliko in.
Met deze was iets bijzonders, dood of doodziek en niet van Covid, eerder
waren ze belaagd door slakkendoders.
Slakkendoders zijn vliegen waarvan de larven parasiteren op of eten van
slakken. In Nederland zijn er al 64 soorten gevonden, elk met hun eigen
specialisatie. De meest geziene zijn van de familie Errogans, waarvan de elf
soorten nogal op elkaar lijken. Daarvan ziet u deze keer de "gewone naaktslakvlieg", die is te vinden op de meestal vochtige plaatsen waar naaktslakken voorkomen. En in mijn tuin: daar ben ik best blij mee.'

Nieuwegein zet
Pact van Ruigenhoek
voort

Slaapkamer vol rook
in woning
aan de Prins Clausstraat
De brandweer is donderdagochtend
met enekele eenheden uitgerukt naar
een brand aan de Prins Clausstraat.
Rond 07.50 uur kreeg de brandweer
melding van rookverschijnselen in een
appartementencomplex in Vreeswijk.
‘Er was niet veel vuur zichtbaar’, meldt
de woordvoerder van Veiligheidsregio
Utrecht (VRU).
Het betrof een brand in een slaapkamer.
De brand werd opgeschaald naar het
sein middelbrand. Brandweerlieden, onder andere uit Vianen, hebben de brand
geblust.
Door de brand heeft de slaapkamer schade opgelopen. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is onbekend. Stichting Salvage heeft geholpen
met de afhandeling van de schade.

De gemeente Nieuwegein heeft
laten weten de intentieverklaring
voor de provinciebrede samenwerking aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van
Amsterdam in de vorm van het
Pact van Ruigenhoek voort te
zetten. Hiervoor is aan verantwoordelijk wethouder Jan
Kuiper volmacht verleend om
het geactualiseerde Pact van
Ruigenhoek te ondertekenen.
Het Pact van Ruigenhoek is een informeel samenwerkingsplatform
bestaande uit de Hollandse Waterlinies gemeenten, provincie
Utrecht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de waterschappen
HDSR en AGV. Het Pact, dat sinds
2017 bestaat en toen werd ondertekend door voormalig wethouder Johan Gadella, is een intentieverklaring om samen te werken
aan de Hollandse Waterlinies en
de verantwoordelijkheid te delen
om integraal nadenken en aanpakken te stimuleren en elkaar te
inspireren.
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‘De op 26 juli 2021 verkregen
Werelderfgoedstatus en de actuele
maatschappelijke en ruimtelijke
ontwikkelingen vragen om een actualisatie van deze intentieverklaring. Met de actualisatie wordt de
samenwerking van de afgelopen
jaren voortgezet, met nieuwe accenten passend bij de actuele
(ruimtelijke) opgaven’ zo laat de
gemeente Nieuwegein weten.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is
een verdedigingslinie in MiddenNederland die is aangelegd tussen
1815 en 1940 en loopt van Muiden
tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit vijftig forten en zes vestingsteden en wordt verbonden
door ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten, waaronder enkele in Nieuwegein (Fort
Vreeswijk, Fort bij Jutphaas en de
Batterij aan de Overeindseweg).
In de zomer van 2021 heeft het
een een UNESCO Werelderfgoedstatus verkregen. Dit werd
feestelijk gevierd.
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Woorden
tot zinnen dichten
De eerste gedichtenbundel van de
Nieuwegeinse Ingrid van Tellingen
'Woorden tot zinnen dichten' brengt je
in een nieuwe wereld. Het brengt woorden en zinnen samen tot mooie
gedichten. Met haar eerste gedichtenbundel deelt ze haar mooiste gedichten met de wereld. Van het stromende
water tot een kikker die springt. Dit
gedichtenbundel heeft Ingrid van
Tellingen in samenwerking met haar
zoon Jan Valkenburg weten te realiseren.
De bundel is een paperback van maar
liefst 56 pagina's.
€18.50 > Bestellen

Eilandverhalen is dit de derde bundel,
die net als de voorgaande jaren als
thema de Wadden(eilanden) hebben.
De serie is een initiatief van bestsellerauteur Marelle Boersma (oprichter van
de Online Schrijfschool en schrijver
van de populaire Vertrekthrillers). Van
elk verkocht exemplaar wordt 1 euro
gedoneerd aan een goed doel dat een
relatie heeft met de Wadden en de natuur, bij deze bundel is dat de Stichting
Texel Vogeleiland.
De schrijvers, van wie velen al één of
meerdere boeken en verhalen hebben
gepubliceerd, kwamen in juni 2021 bijeen op Texel om research te doen en
te schrijven aan hun korte verhalen.
Een inspirerende midweek, waarbij
veel werd gespard over elkaars verhalen en waarbij de vele mooie plekjes
op Texel werden bezocht om als couleur locale te dienen voor de verhalen.
De Nieuwegeinse schrijver Anke Verbraak is een van de auteurs met haar
verhaal In mul zand. Een klein rolletje
in het verhaal is weggelegd voor de
Milky Hibiscus. In andere verhalen
spelen het kerkje van Den Hoorn en de
opstand van de Georgiërs op Texel
een belangrijke rol.
€14.95 > Bestellen

Voor een Glimlach

Eilandverhalen
In de vroege zomer van 2021 vertrokken 13 schrijvers naar Texel om te
werken aan de verhalenbundel De
Wadden in vogelvlucht. In de serie

Margot Bavinck-Rompa woont in
Nieuwegein vlakbij Zorgcentrum
Vreeswijk dat uitkijkt over de Lek. De
Nieuwegeinse heeft er jaren geleden
twee jaar vrijwilligerswerk gedaan: ze
gaf ‘computerles’ en verzorgde de kabelkrant. Vorig jaar mochten de bewoners niet van hun kamer. Familie
kwam zwaaien, verjaardagsfeesten
werden buiten gevierd met jarige opa
veilig op het balkon, grappig en triest.
Margot maakte kaarten voor de bewoners met een gedichtje en een tekeningetje, gebaseerd op haar ervaringen met hen. Deze zijn nu gebundeld
in een boekje ‘Voor een Glimlach’. De
bundel met 24 gedichten met illustraties is eigenlijk voor iedereen: (groot)
ouders, kinderen, maar ook voor zorginstellingen of andere woonvormen
met therapeuten, zorgmedewerkers
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enz. Je kunt de bundel lezen, voorlezen of worden voorgelezen, cadeau
krijgen zodat de grappige, lieve, gekke
gedichtjes een grote glimlach toveren
op je gezicht, op ieders gezicht. Haar
teksten getuigen van rake observaties,
die zij met mededogen, blij of geestig
verwoordt.
Het goede doel
De bundel ‘Voor een Glimlach’ is opgedragen aan haar zwager Willem
Bavinck, die onlangs op 66-jarige leeftijd is overleden. Hij had 38 jaar lang
twee harten, een donorhart geplaatst
naast zijn eigen zieke hart, en was de
langst levende harttransplantant van
de wereld, schreef drie boeken, reisde
de wereld rond om voordrachten te
geven over transplantatie en richtte
Harten Twee op, later PHLT, de
Patiëntenorganisatie Hart-Long Transplantatie. Daar gaat de geldelijke opbrengst van haar bundel naar toe.
De bundel is een paperback uitvoering!
€14.50 > Bestellen

Nieuwegein 50 jaar
In 2021 bestond Nieuwegein 50 jaar
De Historische Kring Nieuwegein viert
dat met de uitgave van dit boek. Dit
boek gaat over Nieuwegein in al zijn
facetten, als geplande, gelaagde en
volgens velen geslaagde stad.
Het neemt je mee in de geplande ontwikkeling van de stad, van de wijken
en het stadscentrum. Het toont de gelaagdheid van Nieuwegein als moderne stad én stad met een zichtbare historie.
Het laat een geslaagde stad zien, een
stad met vele voorzieningen, waarin
goed en met plezier gewoond en gewerkt kan worden.
Kortom: dit rijk geïllustreerde boek vertelt het misschien herkenbare en tegelijkertijd verrassende verhaal van een
veelzijdige stad, een stad om trots op
te zijn!
€29.95 > Bestellen
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Huizenprijzen
knallen omhoog,
aanbod droogt op
De huizenmarkt in Nederland zit
helemaal op slot. Er is heel veel
vraag naar koopwoningen, maar
aanbod is er nauwelijks. Het gevolg: de huizenprijzen in Nederland knallen omhoog.

Nieuwegeiner
veroordeeld tot celstraf
voor oplichting van ouderen
Vijf mannen en een vrouw zijn woensdag 23 februari jl. veroordeeld voor
betrokkenheid bij oplichting van vijftien rekeninghouders voor bijna vier
ton. De rechtbank in Utrecht legde bij
de hoofdverdachte, een man uit
Amersfoort een celstraf op van
2,5 jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.
De andere verdachten, onder wie een
Nieuwegeiner, hadden een kleinere rol in
het geheel en hebben daarom lagere
straffen gekregen.
De Amersfoorter maakte in 2019 en 2020
deel uit van een criminele organisatie die
zich bezighield met ‘phishing’. Ze richtten zich hierbij met name op 65-plussers.
Meestal ontvingen de slachtoffers een
e-mail die van hun bank leek te komen.
In die mails stond dat een derde was gemachtigd geld van hun rekening af te
schrijven. De ontvanger moest vervolgens op een link klikken als de machtiging niet juist was.
Rekeninghouders die dat deden werden
gebeld door een man die zich voordeed
als bankmedewerker. Die wist hen ervan
te overtuigen om het geld over te boeken
naar een ‘veilige rekening’. In werkelijkheid verdween het geld naar rekeningen
van verdachten die fungeerden als zogenoemde ‘money mules’ en werd dit direct
opgenomen door ‘cashers’.
Mede op basis van aangiften, chatgesprekken en camerabeelden van banken
zijn in de zaak vijf mannen en één vrouw
veroordeeld tot celstraffen. Een 32-jarige
man uit Veendam wordt gezien als de
hoofdverdachte en krijgt 3,5 jaar cel. Hij
stuurde volgens de rechtbank de bellers,
cashers en money mules aan en verdeelde de opbrengsten. De rechtbank acht bewezen dat hij ruim 563.000 euro buitmaakte. De Veendammer moet ook een
schadevergoeding betalen aan de opgelichte rekeninghouders.

Uit cijfers van het Centraal Bureau
van de Statistiek (CBS) blijkt dat de
gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning in januari is uitgekomen op 387.000 euro. Dat is gemiddeld 21,1 procent hoger dan in
2021. Het CBS publiceert deze cijfers sinds 1995 en de huizenprijzen zijn sindsdien nog nooit zo
hard gestegen.
91 Procent hoger
dan na kredietcrisis
Voor iedereen die nieuw is op de
woningmarkt, lijkt het wel alsof huizenprijzen alleen maar kunnen stijgen. Toch zijn er in het verleden
regelmatig perioden geweest van
(soms forse) prijsdalingen. Zo was
de vraag naar woningen in de periode na de kredietcrisis veel kleiner dan het aanbod. In de periode
tussen 2010 en 2013 zagen we
dan ook dat de huizenprijzen ook
omlaag kunnen gaan. In juni 2013
bereikten de huizenprijzen destijds
een dieptepunt. Mocht je in die
maand een huis gekocht hebben,
dan was dat een gouden moment.
Want sindsdien zijn de huizenprijzen in Nederland gemiddeld met
ongeveer 91 procent gestegen.
Waarom stijgen
de huizenprijzen zo hard?
Er zijn verschillende redenen aan
te geven waarom de huizenprijzen
de laatste jaren zo hard stijgen. De
twee meest genoemde redenen
zijn de extreem lage hypotheekrente en het feit dat het aanbod
van koopwoningen al geruime tijd
veel kleiner is dan de vraag.
Hypotheekrente
De hypotheekrente is al jaren historische gezien extreem laag. Een
paar maanden geleden stonden de
hypotheekrentes nog op het laagste niveau ooit! De laatste weken
zien we de rentes weliswaar wat
stijgen, maar de rentes staan momenteel nog steeds bijna 4 procent
lager dan een jaar of 10 geleden.
En voor veel babyboomers waren
24

dat al lage rentes… Zo’n 30 jaar
geleden stonden de hypotheekrentes een tijdlang dik boven de 10
procent!
De hypotheekrentes vormen een
belangrijk onderdeel van de
maandlasten van een hypotheek.
De lage rente zorgt er dan ook
voor dat de maandlasten verhoudingsgewijs laag blijven en koopwoningen relatief goed betaalbaar.
De hypotheekrente is ook van belang bij het berekenen van de maximale hypotheek die een bank wil
verstrekken.
De lage rente zorgt er dus voor dat
de maandlasten relatief goed betaalbaar zijn en je veel kunt lenen
bij de bank. Geen wonder dat de
huizenprijzen dus stijgen…
Aanbod koopwoningen klein
Net als op iedere markt, wordt de
prijs op de woningmarkt bepaald
door vraag en aanbod. En vraag
en aanbod zijn op de woningmarkt
allesbehalve in evenwicht. Vooral
bij gewilde woningen is het de laatste jaren heel normaal dat er 50
potentiële kopers zijn. Dit leidt vaak
tot verkoopprijzen die ver boven de
vraagprijs liggen.
De recente cijfers van het CBS tonen verder aan dat het aanbod van
koopwoningen verder afneemt. Het
aantal transacties lag in januari
2022 liefst 43% lager dan een jaar
eerder. Dit valt niet los te zien van
het beperkte aantal woningen dat
in de verkoop komt.
De verwachting is dat de vraag
naar koopwoningen voorlopig veel
groter zal blijven dan het aanbod.
Hoe zit het in Nieuwegein?
Het CBS heeft deze week ook prijzen per regio en gemeente bekend gemaakt. Uit deze cijfers blijkt
dat Nieuwegein een redelijk gemiddelde gemeente is. De gemiddelde
huizenprijs in Nieuwegein kwam in
januari uit op 362.749 euro. Dat is
21,7% hoger dan in 2021.
De gemiddelde huizenprijs in
Nieuwegein ligt dus iets onder het
landelijk gemiddelde terwijl de stijging ten opzichte van vorig jaar net
iets groter was.
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Voorstellen
Mijn naam is Martijn de Klein en ik
ben al meer dan 25 jaar werkzaam bij
Sport- en Evenementencomplex Merwestein. Ik bekleed nu de functie
manager Zwemzaken, maar ik heb
ook in de schoonmaak meegewerkt
en misschien heb ik jou wel zwemles
gegeven en ken je me daarvan. Vanuit mijn functie en ervaring heb ik een
goed beeld van de ontwikkelingen op
zwemgebied die er nu spelen. Het
podium van de Digitale Nieuwegeiner
wil ik gebruiken om mijn zorgen te delen over te veel kinderen in Nederland
en zeker ook in Nieuwegein, die geen
zwemdiploma hebben kunnen halen.
Hierdoor is de zwemveiligheid van
kinderen in het geding.

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 derde column valt de eer te
beurt aan Martijn de Klein,
functiemanager Zwemzaken, Sporten evenementencomplex Merwestein:

Zwemveiligheid van
kinderen is in het geding

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!

Oorzaken
Waarschijnlijk heeft deze daling (onder andere) te maken met de sluiting
van zwembaden vanwege coronamaatregelen. Hierdoor hebben kinderen minder geregeld zwemlessen
kunnen volgen, is de start van de
zwemles mogelijk uitgesteld en hebben kinderen minder mogelijkheden
gehad om een zwemdiploma te halen. Als we naar de cijfers kijken zien
we een duidelijke daling. Volgens het
Mulier-Instituut heeft in het jaar 2020
maar liefst 9 procent van de 6-16-jarigen geen zwemdiploma. 32 procent
van de 6-16-jarigen heeft het volledige Zwem-ABC. Tussen 2018 en 2020
is het aandeel kinderen zonder diploma toegenomen (van 6% naar 9%)
en het aandeel kinderen dat voldoet
aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (zwemdiploma C) is afgenomen
(van 36% naar 32%). Dit klinkt misschien niet als een grote daling, maar
elk kind zonder zwemdiploma of met
minder zwemvaardigheid is er één te
veel. Overigens ben ik van mening
dat bovenstaande niet de enige reden
is dat er (te veel) kinderen zijn die
geen zwemdiploma hebben of een
mindere zwemvaardigheid. Wat opvalt is dat de motorische ontwikkeling
van kinderen achteruitgaat. Ze spelen
minder buiten, zijn minder bezig met
sport- en bewegen etc. Hierdoor verloopt het natuurlijke proces om motorische vaardigheden te ontwikkelen
minder snel. Daarnaast wordt zwemles ook nog wel eens gezien als iets
wat moet, niet als iets wat levensreddend en cruciaal is voor een kind.
Zwemles zou een prominentere rol in
het leven van kinderen, de maatschappij en het onderwijs moeten krijgen.
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Zwemdiploma
Het behalen van een zwemdiploma is
geen gemakkelijke opgave en dat is
maar goed ook! Want het behalen
van een zwemdiploma zorgt ervoor
dat kinderen voldoende zwemveilig
worden en zich kunnen redden in ons
waterrijke land. Water is dan ook
overal om ons heen en een ongeluk
zit in vaak een klein hoekje. Daarnaast gaan we in Nederland met
warm massaal afkoelen in zwembaden, meren, plassen en de zee,
waarbij er natuurlijk ook mogelijkheden tot verdrinking zijn. Het is daarom
van groot belang dat zowel kinderen
als volwassen over een goede zwemvaardigheid beschikken. Vaak hoor je
mensen met een kind op zwemles
vaak zeggen 'wat ze tegenwoordig
allemaal moeten kunnen, dat hoefde
wij vroeger niet'. Dat de eisen van
tegenwoordig een stuk zwaarder zijn,
weten de meeste mensen dan ook
wel. Maar waarom is dat eigenlijk? En
waarom zijn er tegenwoordig meerdere diploma’s? Alles is in beweging en
ontwikkeld naar een hoger niveau, zo
ook het zwemonderwijs.
Oproep
Laten we met elkaar het doel blijven
nastreven om elk kind minimaal een
zwemdiploma en het liefst het volledige Nationale Zwem-ABC te laten
halen. Zo vergroten we de zwemveiligheid en verminderen we de kans op
verdrinking. Ieder kind in Nieuwegein
en natuurlijk in heel Nederland, verdient het om een zwemdiploma te
halen. Daarom zijn we nu een leuk
concept aan het ontwikkelen (speciaal voor het basisonderwijs in
Nieuwegein) met als doel dat iedereen die naar het middelbaar onderwijs gaat een zwemdiploma heeft.
Uiteraard gaan bij ons leren en plezier samen, hier kom ik de volgende
keer op terug. Vaak worden zwemlessen aangeboden voor alle leeftijden. Heb je nog geen zwemdiploma,
of heb je (nog) niet het volledige
zwem-ABC, dan wil ik je hierbij
oproepen: haal je zwemdiploma(s).
Zwemveiligheid is cruciaal!
Sportieve groet,
Martijn de Klein

De Digitale Nieuwegeiner

Sportief dagboek (16)
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: 'Het is een aloude voetbalwet. Wanneer je zelf de kansen niet benut, dan profiteert de tegenstander. Zo was
het ook in de topper tussen Geinoord en
koploper BFC, waarin de ploeg uit Bussum
uiteindelijk met de drie punten huiswaarts
keerde.
De 1-2 was extra zuur voor de
Nieuwegeinse supporters omdat hun favorieten volwaardig partij hadden geboden aan
de koploper en een gelijkspel zeker een
juiste afspiegeling was geweest van de
krachtsverhoudingen op het winderige
Parkhout. Een door Dico
Knevel benutte penalty bracht BFC al snel
op voorsprong en die 0-1 werd na rust uitgebouwd tot 0-2, opnieuw door Knevel.
Intussen had Geinoord tal van mogelijkheden onbenut gelaten om BFC-doelman
Damian Ranzijn te passeren en bleek het
goede spel uit de oefenperiode nog steeds
getoond te kunnen worden. Maar pas vijf
minuten voor tijd kwam de verdiende tegentreffer op het scorebord via invaller Ozkilit
die de geblesseerd geraakte Sven Banfi was
komen vervangen.
Ondanks liefst vijf minuten blessuretijd kon
de verdiende 2-2 niet meer geforceerd worden en moest de aanhang van de thuisclub
teleurgesteld huiswaarts keren. Dat gold
deze middag zeker ook voor de fans van JSV
die in de uitwedstrijd tegen Loosdrecht opnieuw een grote nederlaag moesten incasseren, het werd 7-1.

Geblesseerde
Kevin Jupijn
blijft komend seizoen
bij JSV

JSV speel, vond ik het belangrijk
om open met het bestuur en de
huidige trainersstaf te praten, over
de aanbiedingen.’

Afgelopen zaterdag raakte
JSV-er Kevin Jupijn flink geblesseerd tijdens een duel tegen
Loosdrecht 1, dat overigens met
7-1 werd verloren door het team
uit Nieuwegein. Bij dit duel brak
de aanvoerder van het eerste
team zijn rib en zal de komende
6 tot 8 weken met veel rust moeten herstellen.

‘Natuurlijk heb ik ook met de nieuwe trainer Henri Berghoef (seizoen
2022/2023) gesproken en dat is
een zeer goed gesprek geweest
onder andere over hoe hij volgend
jaar wil gaan voetballen en wat
mijn eventuele rol daar binnen zou
kunnen gaan worden. Mede door
mijn gesprekken met Henri
Berghoef en Bjorn van Muijlwijk
heb ik dan ook besloten om te blijven bij JSV’ aldus Kevin Jupijn.

Dat laatste blijft lastig, want zoals
Kevin zegt: ‘Ik wil altijd voetballen.
Maar door mijn gebroken rib is dit
nu voorlopig niet mogelijk.’
Jupijn: ‘Ook al ben ik geblesseerd,
ik hoor bij het team en zal er altijd
bij zijn om hun aan te moedigen en
te steunen vanaf de zijlijn.’ Hoe het
verloop van het huidige seizoen
eruit gaat zien is nog niet te voorspellen. ‘Eerst maar goed herstellen van deze breuk en dan weer
wedstrijd fit worden.’ Zijn doel is
om weer fit te zijn begin mei en
dan hopelijk nog wat wedstrijden
mee te kunnen pakken.
Zijn focus ligt op de nog te spelen
wedstrijden van dit seizoen, mocht
het niet lukken om voldoende wedstrijd fit te worden dan gaat zijn focus naar het nieuwe seizoen. Hiermee laat de sterspeler van JSV
weten ook komend seizoen te blijven bij de Nieuwegeinse voetbalclub.
De afgelopen weken is Kevin door
diverse clubs benaderd om het gesprek aan te gaan voor komend
seizoen. Met diverse clubs (trainers) heeft hij dan ook gesproken.
‘Omdat ik al sinds mijn jeugd bij
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‘Ik ben mij ervan bewust dat we
een heel moeilijk seizoen hebben
en dat er een mogelijkheid bestaat
dat we terug zakken naar de 3e
klasse. Het makkelijkste zou nu
zijn om JSV te verlaten. Maar zo zit
ik niet in elkaar, daarnaast ben ik
pas 19 jaar en ondanks dat ik ambitieus ben om in de 2e of 1e klasse te gaan spelen, heb ik veel vertrouwen in de visie van Henri
Berghoef en JSV. Wat de toekomst
daarna gaat brengen weet ik op dit
moment niet.’
Kevin laat onze redactie weten de
komende weken aan de slag te
gaan aan zijn herstel. Hij hoopt nog
wat wedstrijden te kunnen spelen
en dan gaat zijn focus op het
komende seizoen.
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Lijsttrekkersdebat
in Vreeswijk
Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan de lijsttrekkers
van de Nieuwegeinse politieke partijen met elkaar in debat. Dat gebeurt op 9 maart in Dorpshuis Fort
Vreeswijk tijdens een politieke
avond. Deze politieke avond is ook
te volgen via een YouTube livestream. Houd daarom De Digitale
Stad Nieuwegein (www.pen.nl) in
de gaten. Wil je er bij zijn? De zaal
gaat open om 19.00 uur, aanvang
19.30 uur, einde 21.30 uur. Het maximale aantal bezoekers is honderd.
Aan de hand van stellingen en onder
gespreksleiding van Lau Bouwman,
komen de partijen aan het woord over
hun programma en standpunten voor
de komende vier jaar. Het publiek kan
meestemmen over punten die van belang zijn. De thema’s die aan de orde
komen zijn: Toerisme, Vitaal Vreeswijk en Nieuwegein, Klimaat, Woningbouw, Jongerenraad, Burgerparticipatie en Energietransitie. Lees hier alvast alle partijprogramma’s van de
politieke partijen die meedoen in
Nieuwegein.

Heleen Peters, Lokale Vernieuwing
‘Lokale Vernieuwing gaat ook de aankomende vier jaar voor een duidelijk
lokaal verhaal, met meer aandacht
voor lokale ongemakken, veiligheid,
gezondheid, duurzaamheid en welzijn
van jong en oud! Lokale Vernieuwing
is dé lokale politieke partij van Nieuwegein die écht doet, duidelijke taal
spreekt én de enige lokale politieke
partij die ervaring heeft met deelname
aan het college.’
Tom Verhoeve, D66
D66 werkt aan een eerlijke woningmarkt, een stevige klimaataanpak en
het beste onderwijs. Samen met jou
gaan we voor een gezonde stad waar
het goed toeven is. Een stad waar je
jezelf mag zijn. Waar als het even
tegenzit de overheid je helpt. We pakken de klimaat- en wooncrisis stevig
aan. Voor ons, maar zeker voor onze
kinderen.
Alma Feenstra, Groen Links
Kansengelijkheid, klimaatbeleid en
gezond wonen: dat zijn wat GroenLinks betreft dé speerpunten voor
Nieuwegein. In het verkiezingsprogramma presenteert GroenLinks concrete plannen om armoede te bestrijden, om de stad groener te maken en
dierenwelzijn te verbeteren. Innovatief
zijn de plannen voor meer woningen
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die passen bij Nieuwegein en de oplossingen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.
Madelon Voorthuijsen,
Christen Unie
‘Wij gaan voor evenwicht tussen
groei, leefbaarheid en groen in onze
stad. Daarbij willen we dat de gemeente dichtbij de mensen staat en
ook fysiek benaderbaar is. Daarnaast
moet onze jeugd veilig en gezond
kunnen opgroeien. Maar er moet ook
aandacht zijn en blijven voor senioren, zodat ook zij kunnen meedoen
en denken in onze stad.’
Aoife Derriks, De Unie
Wij willen onder meer een correctief
referendum, zodat de gemeenteraad
uitgaat van wat de burgers willen; een
coffeeshop onder goede randvoorwaarden om meer grip te krijgen op
de criminaliteit en onze jeugd beter te
beschermen; een woningbouwbeleid
waarbij meer woningen beschikbaar
komen voor Nieuwegeinse startende
jongeren en Nieuwegeinse doorstromende ouderen; en een gemeente
die bij haar uitgavenbeleid nadrukkelijk rekening houdt met de portemonnee en de koopkracht van de Nieuwegeiners.
(verder lezen)
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Verkeershinder

Nieuwegein
voor het gerecht
vanwege gronddeal
met Shell

Tuien Galecopperbrug
worden vervangen
richting Arnhem

De gemeente Nieuwegein stond
gisteren voor het gerecht vanwege een gronddeal met Shell.
De oliemaatschappij zou groen
licht krijgen om een nieuw
tankstation te bouwen in Het
Klooster als Shell haar bestaande LPG-tankstations langs de
A.C. Verhoefweg en de Plettenburgbaan opheft.

Zoals elke brug heeft de Galecopperbrug onderhoud nodig. De stalen kabels (tuien) van de Galecopperbrug
richting Arnhem naderen het einde
van hun levensduur. Deze worden vervangen. De tuien van de Galecopperbrug richting Den Haag hoeven niet te
worden vervangen.
Tuibrug
De Galecopperbrug over het AmsterdamRijnkanaal in de snelweg A12 bij Utrecht
is de op één na drukste brug van Nederland. Dagelijks passeren hier 220.000
voertuigen. De Galecopperbrug is een zogeheten tuibrug, waarbij het brugdek via
stalen kabels (tuien) is opgehangen aan
hoge torens (pylonen). Om de brug ook in
de toekomst veilig te houden wordt van
medio 2022 tot begin 2024 onderhoud
uitgevoerd in de richting Arnhem.
Hinder
De brug blijft tijdens de werkzaamheden
grotendeels in gebruik, maar moet helaas
ook regelmatig worden afgesloten voor
het verkeer. Daarom verwacht men verkeershinder. De rijstroken van de hoofdrijbaan en parallelbaan richting Arnhem
zijn tijdens de werkzaamheden de gehele
periode versmald en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/h.
Bovendien is de oprit vanaf de Papendorpseweg in Nieuwegein (16) richting
Arnhem de gehele periode afgesloten
voor het verkeer. In afstemming met onder andere gemeenten en bedrijven wordt
onderzocht hoe we de hinder zoveel
moge-lijk kan worden beperkt. De tuien
van de Galecopperbrug richting Den Haag
zijn de komende jaren niet aan vervanging toe.
In deze animatie wordt uitgelegd
waarom onderhoud aan de Galecopperbrug nodig is en wat het onderhoud betekent voor het verkeer dat
van de brug gebruik maakt.

Lijsttrekkersdebat
in Vreeswijk
(vervolg van pagina 29)

Jan Kuiper, CDA
Het CDA Nieuwegein zet zich in
voor de mensen die hier wonen,
leven en werken. We zetten belangrijke thema’s op onze agenda
waar we lokaal mee aan de slag
gaan: wonen, klimaat, zorg vrijwilligers en veiligheid.
Ellie Eggengoor, VVD
Nieuwegein blijft goed, wordt beter.
De VVD zal zich de komende periode blijven inzetten voor een fijne,
leefbare en bereikbare stad. Waar
het goed wonen, werken en leven
is. Waar we er met elkaar aan
werken om in 2040 op een betaalbare manier energieneutraal te
zijn.
Geert Zondag, VSP
Samen met alle Nieuwegeiners.
Weten wat Nieuwegeiners graag
willen. Woongenot voor iedereen.
Leefbaar en veiligheid.
Vincent van Esch, PvdA
Een kansrijk leven voor iedereen in
Nieuwegein. Dat is het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid:
'Wij kiezen voor een samenleving
waar iedereen zich deelgenoot van
voelt. Waar met meer vertrouwen
vooruit kan worden gekeken. En
waar inwoners kunnen rekenen op
een sterke overheid. Samen werken we aan een sociaal Nieuwegein. Dit gaat niet vanzelf, daar
moet je voor blijven kiezen!'
Ook Jacqueline Verbeek van
Ieders Belang en Marco Weij van
Jezus leeft zullen aanwezig zijn.
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Nieuwegein wil de LPG-pompen
daar graag weg hebben omdat vanwege de veiligheid in een cirkel
van 40 meter meter geen mensen
mogen wonen. Op dit moment
worden veel kantoren rond de
Plettenburgerbaan bijvoorbeeld
verbouwd tot woningen.
Ten behoeve van de bouw van het
nieuwe tankstation is tussen de
gemeente Nieuwegein en Shell op
25 november 2020 een onderhandse koopovereenkomst tot
stand gekomen, zonder het doorlopen van een openbare biedingsprocedure. Dit terwijl de gemeente
Nieuwegein wist dat ook andere
partijen wensten mee te dingen in
de gronduitgifte om een tankstation te kunnen exploiteren.
De handelwijze van de gemeente
Nieuwegein is mogelijk in strijd
met de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Deze beginselen spelen al langer een rol bij de
uitgifte van gronden door publiekrechtelijke organen. Inmiddels
heeft ook de Hoge Raad zich uitgelaten over een vergelijkbare kwestie. Op 26 november 2021 heeft de
Hoge Raad namelijk geoordeeld
over de verkoop van een perceel
door de gemeente Montferland aan
een private partij (projectontwikkelaar). De mogelijke gevolgen van
het arrest van de Hoge Raad houden de gemoederen sindsdien behoorlijk bezig, met name in de
vastgoedpraktijk. Ook de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met spoed de
landsadvocaat gevraagd om advies
in deze kwestie.
Gelet op de uitspraak van de Hoge
Raad van november 2021 begeeft
de gemeente Nieuwegein zich op
glad ijs en wordt naar alle waarschijnlijkheid een bom gelegd onder de plannen van de gemeente
Nieuwegein en Shell.
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Zaterdag ‘witte jassen actie’
en vaccineren
in centrum Nieuwegein
Vanaf zaterdag 26 februari is het mogelijk om bij het Informatiepunt van
de GGD in Cityplaza (in de kuil naast
de Jumbo) een coronaprik te halen. Op
die dag zijn er ook artsen en medewerkers van de GGD rondom het winkelcentrum aanwezig om vragen te beantwoorden. Niet alleen over de coronaprik maar over alles wat met gezondheid te maken heeft.
Coronaprik halen
bij het Informatiepunt
kan elke zaterdag
Een GGD-team is elke zaterdag tussen
10.00 en 18.00 uur in het Informatiepunt
aanwezig om te vaccineren. Je kunt terecht voor een 1e, 2e of boosterprik. Je
hoeft geen afspraak te maken, je kunt
gewoon naar binnen lopen.
‘Witte jassen actie’ in Nieuwegein
Morgen is er een zogenaamde ‘witte jassen actie’ in Nieuwegein. Een aantal artsen, gestoken in een witte jas, gaat de
straat op om inwoners te informeren over
corona en vaccineren. Er zijn nog veel
mensen die twijfelen over een prik en behoefte hebben aan de juiste informatie.
Daarom geven artsen voorlichting over
het vaccin.
Ook medewerkers van het Informatiepunt
in Nieuwegein doen mee. Zij kunnen inwoners informatie geven over alles wat
met gezondheid te maken heeft. Artsen en
medewerkers zijn vanaf 13.00 uur rondom
Cityplaza te vinden.
Informatie over gezondheid
Het GGD Informatiepunt is sinds begin
februari elke dag open en inwoners kunnen daar op een persoonlijke manier hun
vragen stellen. Over bijvoorbeeld gezond
leven, corona en opvoeding. Of over stress
en mentale gezondheid. Iedereen is van
harte welkom. Medewerkers op het Informatiepunt nemen alle tijd voor een gesprek. Een afspraak maken is niet nodig.
Het GGD Informatiepunt is gevestigd aan
de Laag Raadstede 4, naast de Jumbo.
Open: maandag t/m zaterdag van 10.00 18.00 uur, zondag van 12.00 - 17.00 uur.
Ook medewerkers van het Informatiepunt
in Nieuwegein doen mee. Zij kunnen inwoners informatie geven over alles wat
met gezondheid te maken heeft.
Artsen en medewerkers zijn vanaf 13.00
uur rondom Cityplaza te vinden.

regeling in juli kun je zonder overstap op
Utrecht Centraal naar de Uithof reizen.
Overigens is uitstappen aan de centrumzijde van dat station dan ook mogelijk, net
als vroeger.

Tram rijdt
komende vier maanden niet
Voorlopig
laatste werkzaamheden
De sneltram tussen Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht rijdt vanaf morgen opnieuw maandenlang niet. Voorlopig de
laatste werkzaamheden voor de vernieuwde Utrechtse regiotram gaan dan
van start. Daarna wordt de tramlijn gekoppeld aan de Uithoflijn en kun je in
één keer, zonder overstap op Utrecht
Centraal, doorrijden naar Utrecht Science Park.

'Dit is de finale'
Het is de finale van een moeizame wedstrijd. Met oplopende kosten, vertraagd
materieel door corona en geblunder met
de vergunningsaanvraag kun je het vernieuwen van de zogenoemde SUNIJ-lijn
gerust zo noemen. 'We hebben wat
groeistuipen gehad; het project is een
forse uitdaging', aldus Ron van Dopperen, woordvoerder van de provincie
Utrecht, die verantwoordelijk is voor de
tramlijn.
Ondanks de eerdere tegenslagen lijkt het
einde in zicht van het megaproject. Op het
Jaarbeursplein worden de puntjes op de i
gezet om ervoor te zorgen dat er straks
gekoppelde trams van 75 meter lang,
waar 500 reizigers in passen, kunnen
stoppen. De grootste klus wacht in Nieuwegein, waar in de binnenstad een compleet nieuwe halte komt en de trambaan
wordt verlegd.
Rails in Nieuwegein
liggen klaar om gelegd te worden
Dat moet gebeuren om de lijn geschikt te
maken voor de extra lange en lage trams.
'Er is zojuist 400 meter spoor voor de
nieuwe trambaan geleverd', vertelt Van
Dopperen naast de stapels rails. 'De mannen zijn druk bezig om alles klaar te maken om het spoor straks daadwerkelijk te
kunnen plaatsen.'
De werkzaamheden gaan vier maanden
duren: twee maanden om te bouwen,
twee maanden om te testen. Daarna worden de SUNIJ-lijn en de Uithoflijn dus aan
elkaar gekoppeld. Vanaf de zomerdienst30

Als de tram niet rijdt,
kunnen wij lekker in de tuin zetten
Terwijl reizigers balen van de tram die de
komende maanden niet rijdt, zijn sommige
omwonenden er juist blij mee. Zij klagen al
sinds de nieuwe tram rijdt over geluidsoverlast. 'Als de tram niet rijdt, kunnen wij
lekker in de tuin zitten', zegt Frans Kofflard. Hij woont in de De Bruijnstraat in
Nieuwegein.
260 keer per dag 'dendert' een tram langs
zijn achtertuin met een snelheid van zo'n
70 kilometer per uur. Dat betekent volgens
Kofflard en zijn buurtgenoten elke vier
minuten 'veel te veel lawaai'. Kofflard: 'Het
is een denderend geluid van metaal op
metaal. Dreunend en trommelend, dat is
wat wij ervaren.'
Kofflard doet samen met zijn buren een
oproep aan de gemeente en de provincie
Utrecht: gebruik de komende tijd om
maatregelen te vinden. 'Laat de tram wat
langzamer rijden', oppert Kofflard zelf. Volgens hem kan de 'adempauze' worden gebruikt om uit te zoeken wat het voor de
dienstregeling betekent als de tram op
bepaalde stukken bijvoorbeeld 30 kilometer per uur zou rijden.
Geluidsdempers en geluidsschermen
Een andere oplossing waar de bewoners
aan denken is een geluidsscherm. 'Van
2,5 meter hoog. Dat moet toch wel te
realiseren zijn? Het ligt aan de politieke wil
en moed of dat idee wordt uitgewerkt. Of
men serieus is om het welzijn van de bewoners te verbeteren.' De bewoners laten
via Kofflard weten vooral te hopen op perspectief.
In IJsselstein heeft het booggeluid omwonenden maandenlang gek gemaakt. Dat is
het piepende geluid dat klinkt als een tram
door de bocht gaat. Inmiddels staan er op
twaalf plekken smeerinstallaties langs het
spoor. Daarmee is dit probleem grotendeels verholpen. 'Maar we zijn er nog
niet', zegt van Dopperen. 'We zijn nog
steeds bezig met het inregelen van de apparaten.' Een proef met geluidsdempers
op de wielen van de tram loopt nog.
Hoe het geluid van de tram is na de
werkzaamheden is overigens nog onzeker. De trams gaan dan dus namelijk
'gekoppeld' rijden, met dubbele toestellen.
Van Dopperen: 'Dat produceert een ander
geluid, er rijden dan langere trams. We
zullen dus opnieuw moeten gaan kijken
wat dat voor het geluid betekent.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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HipHelpt Nieuwegein
met bijna 500 hulpcontacten
een succes
Via HipHelpt Nieuwegein vonden er in
2021 464 hulpcontacten tussen hulpbieders en hulpvragers plaats. Op dit
moment staan er 102 vrijwilligers ingeschreven. Zij staan samen klaar
voor hun buurtgenoten in Nieuwegein.
Dat blijkt uit de jaarcijfers die de organisatie gisteren bekend heeft gemaakt. Van
alle matches werd 70% binnen een straal
van 3 km gevonden. Heb je ook hulp nodig of wil je helpen? Kijk op de website
van HipHelpt Nieuwegein.
In 2021 kwamen er het meest praktische
hulpvragen binnen. Klussen als hulp in
de tuin en hulp bij dingen ophangen werden het meest gevraagd. Naast de praktische klussen waren er ook meer sociale
hulpvragen zoals bezoek. In veel gevallen
vond HipHelpt Nieuwegein een passende
hulpbieder.
In 2021 had hulpbieder Kim Batteau
wel een hele bijzondere match
Kim Batteau heeft in de loop der jaren
geholpen met verschillende vrijwillige
projecten. De hulpvrager waar hij nu naar
toe gaat is wel een heel bijzondere
match. Henk is net als Kim enthousiast
supporter van Ajax. Henk is iemand
waarbij het communiceren wat anders
gaat dan gewoon. De verwerkingstijd is
wat langer, dus een reactie op een vraag
duurt wat langer. Maar als ze over voetbal praten, is er direct contact.

Opmars EV
zet door in 2021,
maar is jouw meterkast
wel geschikt?
Ondanks leveringsproblemen
rond accu’s en chips is de opmars van de elektrische auto
gewoon doorgegaan in 2021.
De grootste winnaar op het EVtoneel was de Peugeot e-2008
wanneer we kijken naar percentages. Gemeten in absolute getallen was de Volkswagen ID.3
die in 2021 een groei van 1000
exemplaren op de Nederlandse
markt zag en als winnaar uit de
bus kwam.
Je kon eerder al lezen hoe het zat
met de elektrische auto in
Nieuwegein en omstreken op
www.pen.nl, maar wat betekent die
opmars nou eigenlijk voor jou? Heb
jij al een bezoek aan de dealer geboekt en je meterkast geïnspecteerd, of ben je nog vooral aan het
rondkijken?

dig elektrische modellen en de
plug-in hybriden. Sterker nog, er
wordt nu al druk gekeken naar slim
laden en auto’s die bidirectioneel
kunnen laden. De accupakketten in
die auto's kunnen niet alleen geladen worden; zij leveren ook terug
aan het netwerk wanneer er
stroom nodig is en de zonnepanelen op je dak even niets doen (bijvoorbeeld midden in de nacht).
Ook zijn de instapmodellen aanzienlijk goedkoper geworden.
Hiertegenover staat dat de hogere
prijzen voor de chips en accupakketten de instapmodellen wél duurder hebben gemaakt dan de autofabrikanten ons beloofden.

Minder kinderziektes,
lagere instapdrempel,
meer laadpunten
Jaren geleden stond je als consument voor de keuze; blijven rijden
op fossiele brandstoffen en de hogere belasting en brandstofprijzen
voor lief nemen, of overstappen op
elektrisch en de uitdaging aangaan
van het vinden van laadpalen, een
lage actieradius en vervelende en
unieke problemen onder de motorkap waar geen enkele garage
raad mee wist.

Stap jij over
naar elektrisch rijden?
Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Anderen twijfelen en
hebben daar zo hun redenen voor.
Een van de redenen om de stap uit
te stellen, zijn de extra kosten die
komen kijken bij de elektrische auto. Met alleen een EV ben je vaak
niet klaar; er moet een laadkabel,
mobiele lader of laadpaal aangeschaft worden zodat je thuis kunt
laden. Voordat je die kunt gebruiken, moeten er vaak aanpassingen
gedaan worden in de meterkast:
een oudere groepenkast is niet altijd geschikt voor het aansluiten
van een laadpaal of laadpunt.

Die situatie is nu volledig anders.
De actieradius van de gemiddelde
EV is meer dan prima voor een
standaardforens, waarbij er tal van
laadpalen door heel Nederland te
vinden zijn. Wist je dat Nederland
voorloper is op het gebied van publieke laadpalen? Ook zijn de
meeste kinderziektes uit de volle-

Een ander punt om rekening mee
te houden, is de autoverzekering.
Voor een elektrische auto ligt die
gemiddeld hoger vanwege de hogere nieuwwaarde (en daarmee
vervangingswaarde). Dit verdien je
echter terug met de besparing op
de brandstofkosten en wegenbelasting.
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Expositie ‘Coulissen’
van kunstenares Sasja Bork
in DE KOM
Kunstenares Sasja Bork exposeert
met ‘Coulissen: de wereld achter het
toneel’ in DE KOM. Sasja Bork schildert al 25 jaar. Ze is opgeleid aan de
Academie Minerva te Groningen. Ze
woont in Utrecht en heeft daar ook
haar atelier. Daarnaast heeft ze een
schilderschool in Nieuwegein.
'Als ik een thema ontdek dat me boeit,
maak ik daarvan een serie schilderijen.
De laatste tijd ben ik geïnspireerd door de
theaterwereld en vooral door de acteurs
voor en na de show. In de coulissen zijn
ze zichzelf en dat moment wil ik vangen.
Ik werk in de comedyclub van mijn vriend
en bij het Utrecht International Comedy
Festival en daar valt het me altijd op dat
comedians of spelers in het algemeen
een transitie doormaken van off-stage
naar on-stage en weer terug na de show.
Toen de zalen dicht moesten, de club
gesloten en het festival online ging, ben
ik volle zalen gaan schilderen. Omdat ik
dat zo miste. Niet van op het toneel, ik
ben niet zo’n held, maar juist vanuit de
coulissen.'

Oproep aan gemeente
Stop
met onnodig spekken
van de
Russische oorlogskas
via Gazprom
Jaarlijks vloeien miljoenen euro’s publiek geld via Nederlandse gemeenten naar de Russische staat. 120 Nederlandse
gemeenten (38% van het totaal)
hebben een contract bij
Gazprom. Ook de gemeente
Nieuwegein heeft samen met
15 andere gemeentes een contract met Gazprom Marketing &
Trading Retail Limited. Dit contract is afgeloten op 1 januari
2019 en loopt tot 31 december
2022.
‘Nu de spanningen in Oost-Europa
door de Russische inval een toppunt bereiken en de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, is
het tijd dat politieke partijen zich

De serie ‘Coulissen’ is natuurlijk uitermate geschikt voor een locatie als DE
KOM. Deze is tot en met eind april vrij te
bezichtigen.
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hiertegen verzetten.’ Zo laat de actiegroep #StopGazprom weten.
Gazprom, met een vestiging in Den
Bosch en drie in Amsterdam, is in
handen van de Russische staat en
is goed voor 5% van het bbp
(75 miljard dollar) waarmee de oorlogskas wordt gespekt. Meer dan
10% van de gasproductie wordt op
het Nederlandse deel van de
Noordzee gewonnen.
De gemeente Nieuwegein laat in
een reactie weten dat gezien de
huidige afschuwelijke ontwikkelingen in Oekraïne het college zich
momenteel beraadt over de vraag
hoe zij hiermee verder willen.
Daarvoor zoekt het college ook
contact met de aangesloten regiogemeenten.
Hier kun je de petitie tekenen.
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.
www.dekom.nl
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Alice in Wonderland (8+)

De Reiziger

Het Nationaal Jeugd Musical
Theater
za 26 feb, 15,00 uur, € 19,00
Rabobankzaal
De jonge talenten van Het Nationaal Jeugd Musical Theater storten
zich op zondag 26 februari in DE
KOM op de fantastische avonturen
van Alice. Wanneer ze het Witte
Konijn achternagaat...

René Groothof
en Leny Breederveld
wo 2 mrt, 20.30 uur, € 21,50
kleine zaal
‘De Reiziger’, naar de roman van
Ulrich Alexander Boschwitz en met
René Groothof en Leny Breederveld in de hoofdrollen, maakt op
een aangrijpende manier voelbaar
hoe het vijanddenken onder ‘gewone mensen’ groeit en woekert...
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Première
Het Groene Meisje
MaxTak
zo 27 feb, 15.00 uur, € 15,00
kleine zaal
Een pratende computer, zuurstof
uit apparaten, een digitale zon en
bestek van plastic. MaxTak heet je
welkom in het extreem smetteloze
huis van Perry en Loek, eigenaren
van een chemisch...
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Kasper van der Laan
do 3 mrt, 20.15 uur, vanaf € 14,00
Rabobankzaal
Waarom zijn de dingen zoals ze
zijn en doen we de dingen zoals
we ze doen? Kasper van der Laan,
volgens de Volkskrant hét comedytalent van 2019, legt het u graag uit
in zijn avondvullende debuutvoorstelling ‘1 Kilo’. Dus kom...
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The Ladies of the 50's
& 60's

Waar
waren we gebleven...

The Bentleys
zo 27 feb, 15.00 uur, vanaf € 20,50
Rabobankzaal
Tijdens hun vorige show lieten The
Bentleys zien en horen hoe de
rock-‘n-roll van Amerika naar
Engeland reisde en terug. Maar
waar waren de dames eigenlijk in
dat verhaal? Die pakken de hoofdrol...

Cor Bakker en Karin Bloemen
vr 4 mrt, 20.15 uur, vanaf € 27,50
Rabobankzaal
Ja, waar waren we ook alweer
gebleven, toen geluk nog het oude
normaal was? Karin en Cor zaten
midden in een prachtig liedje, in
een heerlijk gevulde zaal, vol
mensen, jong en oud, die
meegenomen werden door de
magie van het moment. En toen,
ruw onderbroken...
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Spuisluis aan het Frederiksoord in Vreeswijk
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