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Vragen Lokale Vernieuwing over
opvang vluchtelingen Oekraïne
Nieuwegein tegen oorlog in
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Oekraïns volkslied in Nieuwegein
Creatief bezig zijn Arie Koning trainer Vreeswijk 1
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Witlof ovenschotel
met gedroogde zontomaat
en gorgonzola
Een lekkere Italiaanse witlofschotel, ook
lekker half roodlof half witlof.

City Nieuwegein genomineerd
voor de Publieksprijs SKG Award 2022
Tijdens het SKG Jaarcongres op 31 maart zal de jury de SKG Award
2022 uitreiken voor duurzame gebiedsontwikkeling uit. Onderdeel
hiervan vormt de publieksprijs. Negen duurzame gebiedsontwikkelingen dingen mee naar de Publieksprijs SKG Award 2022. City
Nieuwegein is hier één van.

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 Mergelwal in de
wijk Merwestein.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Over City Nieuwegein
Het in co-creatie ontwikkelen van een toekomstbestendige en duurzame
binnenstad voor Nieuwegein. Dat is het doel van het City-project in deze
new town, met een nieuw hoogwaardig OV-knooppunt, de realisatie van
2.100 duurzame woningen (hoogbouw) waarvan minimaal de helft betaalbaar. Onderdeel van de ambities is een collectief gebieds-WKO-systeem,
een circulair afvalwatersysteem (TKI) en een ecologisch en klimaatadaptief plan voor de openbare ruimte en de woontorens.
De SKG Award is bedoeld voor gebiedsontwikkelingen met een duurzame, integrerende visie. De prijs is in 2019 in het leven geroepen bij het
afscheid van SKG-directeur Agnes Franzen, die zich altijd hard heeft
gemaakt voor duurzame gebiedsontwikkeling.
Een deskundige jury zal drie gebiedsontwikkelingen nomineren. De jury
bestaat voor de editie van 2022 uit: Anjelica Cicilia (director acquisition &
development director bij Syntrus Achmea), Ed Anker (wethouder van onder andere Ruimte en Wonen in Zwolle), Joks Janssen (senior-adviseuronderzoeker bij Het PON & Telos en Professor of Practice aan Tilburg
University), Joost Zonneveld (hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu) en voorzitter Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling).
Stemmen
Je stem uitbrengen kan via deze link. Tijdens het SKG Jaarcongres op 31
maart zal de jury de SKG Award 2022 uitreiken.
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Voorstellingen DE KOM
4 mrt: lezing over dementie
5 mrt: Repair Café
6 mrt: De Partner: Zie je zondag!
6 mrt: Soepfiets aan de Boogstede
6 mrt: hobby/creatief beurs
7 mrt: Geincafé Zuid, Mijn Overheid.nl
8 mrt: workshop perspectief tekenen
9 mrt: panelgesprek politieke partijen
9 mrt: lijsttrekkersdebat
10 mrt: sportdebat
11 en 12 mrt: NLdoet
11 mrt: Oekraïne, wat kun jíj doen?
14 mrt: verkiezingsdebat slot
14, 15, 16 mrt: gemeenteraadsverkiezing
16 mrt: nationale pannenkoekdag
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.

De gemeenteraad
in verkiezingstijd
Normaliter brengt de gemeenteraad je in De Digitale Nieuwegeiner
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.
Althans, de reguliere vergaderingen vinden geen doorgang, maar
de raad komt wel bijeen. Hier lees
je meer over de activiteiten van de
raad vanaf het vaststellen van de
definitieve verkiezingsuitslag.
Duidingsdebat
Op 21 maart wordt in een openbare zitting de definitieve verkiezingsuitslag vastgesteld. Vanaf dit
moment is officieel bekend hoeveel
stemmen en zetels elke partij behaald heeft, maar ook hoeveel
voorkeursstemmen alle kandidaten
behaald hebben. Iemand die op
plek 6 stond bij een partij die 3 zetels haalt, kan op die manier toch
in de raad komen. Op 21 maart
moet dit allemaal duidelijk zijn.
Diezelfde avond, vanaf 19:30 uur,
vindt vervolgens het zogeheten
duidingsdebat plaats. Tijdens dit
debat geven alle fracties hun
mening over de uitslag van de
verkiezingen. Wie moet het initiatief nemen bij de formatie? Welke
partijen willen meedoen in de coalitie? Op dit soort onderwerpen
geeft de nieuwe raad een eerste
visie en daarmee wordt het start3

sein gegeven voor het formatieproces, waarin een aantal partijen een
coalitie gaat proberen te vormen
waarmee zij minimaal 17 van de
33 raadszetels bezitten.
Afscheids- en installatieraad
Vervolgens wordt er op 29 maart
afscheid genomen van de huidige
raad. De raadsleden die in de
nieuwe periode niet terugkeren
zullen worden toegesproken door
burgemeester Frans Backhuijs en
de dag wordt afgesloten met een
feestelijk diner. Woensdag 30
maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Uiteraard leggen de
nieuwe raadsleden hierbij ook de
eed of belofte af. Betekent dit
overigens dat de gemeente Nieuwegein formeel één dag zónder
raad functioneert? Nee, want al op
29 maart wordt door de oude raad
het besluit genomen tot benoeming
van de nieuwe raad.
Tot slot
De Nieuwegeinse raad roept je van
harte op om op 14, 15 of 16 maart
je stem uit te brengen! Voor meer
informatie over campagneactiviteiten, vergaderdata en meer klik
hier. Verder kun je van alle nieuws
rondom de gemeenteraad op de
hoogte blijven via de gebruikelijke
kanalen:
Facebook (@NieuwegeinseRaad),
Twitter (@raadngein).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de griffie via
telefoonnummer 14030 of via het
e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.
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Woningbouw in Blokhoeve
De wijk Blokhoeve in Nieuwegein is
de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
groene wijk waar het prettig wonen,
werken en recreëren is. De wijk met
circa 1700 nieuwe woningen ligt in het
noorden van Nieuwegein, dichtbij de
A12 en de A27, waardoor het gebied
goed bereikbaar is. De ontwikkeling
van de wijk gaat de laatste fase in.
Plan HoeveRijk (Blokhoeve Blok West)
Aan de zuidzijde wordt het plan HoeveRijk
(Blok West) als woon-werk locatie ontwikkeld. Het plan bestaat uit verschillende
type woningen (stadswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen en
studio’s) voor een brede doelgroep in een
parkachtige omgeving. Het groen en water

worden het bindmiddel. Een herkenbare
woonwijk met een geheel eigen identiteit
en een fijn open woonklimaat. Naast woningbouw worden in dit plan een nieuw
klim- en bergsportcentrum, een Aldi en
een nieuwe sportschool Fit for Free gerealiseerd.
Voorontwerpbestemmingsplan inzien
Om dit plan mogelijk te maken is een
herziening van het bestemmingsplan
nodig. Van 8 tot en met 21 maart 2022 ligt
het voorontwerpbestemmingsplan Blokhoeve Blok West met bijbehorende stukken ter inzage. Je kunt van 8 tot en met
21 maart 2022 een inspraakreactie geven.
Je reactie kun je indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
Nieuwegein.
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Vervolg
Eerst kan er een inspraakreactie worden
gegeven op een voorontwerpbestemmingsplan. Daarna volgt de mogelijkheid
om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunningen. Tot slot volgt
vaststelling van het bestemmingsplan en
worden de omgevingsvergunningen verleend. Daartegen is beroep mogelijk.
De volgende stukken kunnen worden ingezien:
• Publicatie voorontwerpbestemmingsplan
• Toelichting bestemmingsplan
• Regels bestemmingsplan
• Verbeelding bestemmingsplan
• Bijlagen bij de toelichting
• Bijlagen bij de regels
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Monique de Beer

Afscheid
Monique de Beer
als raadslid

Draaiorgel
geeft herstart activiteiten
aan tijdens NL-Doet in
Vreeswijk
Dit jaar grijpt het Dorpshuis Fort
Vreeswijk NL-DOET aan om een vrolijke verbinding te maken tussen het
Dorpshuis en de wijkbewoners. Ze
hebben zin in een vrolijke herstart
van activiteiten en geven op ludieke
wijze een aanzet voor Samen-is-Beter.
Tussen 13.00 en 16.30 uur trekken
vrijwilligers van het Dorpshuis met
vrolijke muziek door de wijk. Op verschillende plaatsen in de wijk laat een
draaiorgel haar vrolijke klanken horen.
‘Eerdere jaren richtten zij zich op het verbeteren van het Dorpshuis als gebouw en
haar directe omgeving in de vorm van
schoonmaken en klussen. Maar nu is het
eerst tijd voor vrolijkheid en ontmoeting.
Op 12 maart gaan we de wijk in onder het
motto: Vreeswijk Vrolijk en Opgeruimd!’
aldus Monique de Beer van het Dorpshuis. ‘Ze hebben koffie, thee en vers gebakken wafels bij zich om uit te delen. Er worden visitekaartjes van het Dorpshuis uitgereikt en hier en daar wordt een praatje
gemaakt.’
De vrijwilligers gaan in gesprek met wijkbewoners om te vragen of bewoners het
Dorpshuis kennen en of ze in hun straat
mensen weten voor wie het extra leuk
zou zijn om gebruik te maken van het
Dorpshuis. Met een 10-tal grijpers wordt
de route die gelopen wordt ontdaan van
zwerfafval.
De verse wafels worden gebakken door
Rotary Nieuwegein. Zij zijn jaarlijks van
de partij in het Dorpshuis met NL-DOET
en helpen enthousiast mee aan een goed
onderhouden Dorpshuis.

'Ik wens
de nieuwe raad
en college
veel lef en wijsheid toe!'
Op donderdag 24 februari heeft
Monique de Beer voor de laatste
keer als raadslid deelgenomen
aan de raadsvergadering op het
stadshuis. In haar laatste vergadering hield Monique een betoog
waarin haar betrokkenheid met
en expertise in het sociaal domein doorklonk.
'Als er één terrein is waarop mijn
verantwoordelijkheid als raadslid
zwaar drukte de afgelopen 8 jaar,
dan is dat wel de jeugdzorg. Zo’n
kwetsbaar terrein waarbij zich altijd
de vraag voordoet doen we de
goede dingen en doen we ze
goed? Valt er niemand buiten de
boot ? Nog steeds blijft die vraag
knagen en ervaar ik onvoldoende
grip op de effecten van jeugdzorg.'
Aldus Monique tijdens de vergadering. Ze vervolgde: 'Degene die
hier een goed antwoord op kan geven is de om hulp vragende jongere zelf. Daarom pleiten we er
steeds voor om ook goed kwalitatief onderzoek uit te voeren waarbij
de ervaringen van de bij jeugdzorg
betrokken jongeren goed in beeld
komen. Deel deze met de raad,
geacht college.'
Het valt voor een gemeente niet
mee om goede jeugdzorg te leveren, hele complexe materie, lang
niet alles is op lokaal niveau te organiseren en met een te krap budget. Het is dan ook betreurenswaardig dat het kabinet de uitspraak van de arbitragecommissie
naast zich neerlegt en vasthoudt
aan de structurele extra bezuiniging van een half miljard op de
jeugdzorg vanaf 2025.
Tenslotte dankte zij de collega5

raadsleden die met haar de zorgen
omtrent de jeugdzorg de afgelopen
jaren hebben gedeeld, de organisatie, de Adviesraad en het College voor de samenwerking op dit
dossier. Monique sloot af met de
woorden: 'Ik wens het nieuwe college en de nieuwe raad veel lef en
wijsheid toe om ervoor te zorgen
dat jongeren in Nieuwegein opgroeien in een, in alle opzichten,
gezond klimaat. Help hen de ondersteuning te krijgen die ze nodig
hebben om uit te groeien tot veerkrachtige volwassenen. Dat gaat
de nieuwe fractie van GroenLinks
zeker ook weer doen. Daarin heb
ik alle vertrouwen!'
In de afgelopen raadsperiode en
ook daarvoor al heeft Monique zich
met volle overgave ingezet voor
het sociaal domein, zij wist steeds
de samenwerking met andere fracties te vinden en heeft hierdoor
veel voor elkaar gekregen.
Monique wordt gewaardeerd om
haar kennis van het terrein en haar
motivatie en inzet voor de menselijke kant van beleid. Zowel binnen
als buiten haar eigen fractie. 'Eind
maart nemen we echt afscheid van
Monique; we zullen haar gaan missen als raadslid en fractiegenoot,'
aldus fractievoorzitter Alma Feenstra, 'Haar kennis en kunde is van
grote waarde geweest voor ons.
En haar betrokkenheid bij de stad
is een voorbeeld. Daarom: heel
veel dank, Monique.'
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Maart 2007
In die tijd vond jaarlijks de Atverni-Nieuwegeinloop
plaats, met start en finish op de atletiekbaan van
Atverni op, wat nu heet, Sportpark Galecop. Er werd
gerund en gewandeld over verschillende afstanden.
De 30 kilometer-test-runners staan nu klaar voor de
start. Sommigen bibberend (van de kou of van de
zenuwen). Anderen keuvelend of overleggend.
Misschien toch maar weer eens zo'n happening
organiseren, Sportpark manager Jimte Poelman?

Er moet in de komende twee maanden in
korte tijd veel werk verzet worden om de
nieuwe trambaan en halte te bouwen.
Aansluitend breekt de tweede helft van
het project aan met diverse testen van de
systemen. Deze zijn noodzakelijk om aan
te kunnen tonen dat alles goed werkt en
vooral ook veilig is. Daarom werkt de aannemer zeven dagen in de week, ook in de
avond. Het aanbrengen van nieuwe
spoorstaven en nieuwe draden van de
bovenleiding wordt ’s nachts gedaan omdat er dan minder verkeer is en dit veilig
kan gebeuren.

Start vernieuwing trambaan
De voorbereidende werkzaamheden
waren al eerder dit jaar begonnen.
Maar op zaterdag 26 februari was het
dan zover. Vanaf die dag rijden er in
Nieuwegein en IJsselstein geen trams
meer maar moeten reizigers gebruik
maken van vervangende bussen. Want
in het centrum van Nieuwegein is de
vernieuwing van de trambaan en de
bouw van een nieuwe tramhalte gestart.
Op zaterdag 26 februari begon aannemer
Dura Vermeer in opdracht van provincie
Utrecht met de werkzaamheden aan de
oude trambaan. Vanaf 1.00 uur die nacht
reden er geen trams meer. In deze nacht
begon de aannemer direct al met het loskoppelen van de draden van de bovenleiding tussen de Zuidstedeweg en de tijdelijke tramhalte. Daarvoor werd een hoogwerker in het spoor gezet, die de draden
doorknipte. Om hinder voor het verkeer te
beperken, werden deze eerste sloopwerkzaamheden in de nacht uitgevoerd.

Sloop en nieuwbouw trambaan
In het weekend van 26/27 februari vonden
overdag op dit gedeelte van de trambaan
diverse sloopwerkzaamheden plaats. Gewerkt werd tussen 7.00 en 23.00 uur. De
masten van de bovenleiding werden afgekoppeld en afgevoerd, de sporen losgebrand en een begin is gemaakt met de
sloop van de betonbaan. Door de betonbaan eerst in te zagen kan de aannemer
deze in brokken afvoeren en elders verwerken. Het inzagen van de betonbaan
zorgt wel voor enige mate van geluidshinder. Vrachtwagens voeren het oude bouwmateriaal vervolgens af.
Direct na de sloop volgt graafwerk bij de
kruising Schouwstede met de trambaan.
Daar is een mantelbuis onder het spoor
van de trambaan aangebracht, die gebruikt wordt voor de stadsverwarming. Na
de sloop van de oude tramlijn wordt de
trambaan opgebouwd met een nieuwe ondergrond. Ook deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 7.00 en
23.00 uur.
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Tussen 1 en 5 maart worden overdag heiwerkzaamheden uitgevoerd voor de fundering van de nieuwe tramhalte. Om geluidsoverlast voor bewoners in de directe
omgeving zo beperkt mogelijk te houden,
wordt dit werk uitsluitend overdag uitgevoerd tussen 7.00 en 16.00 uur. De
nachtrust wordt dus niet verstoord als
gevolg van het heiwerk.
Werkzaamheden Zuidstedeweg
Tussen 26 februari en 27 maart wordt ook
gewerkt aan het spoor en de wissel van de
trambaan in de Zuidstedeweg en aan een
nieuwe asfaltlaag op deze weg. De kruising Zuidstedeweg / Koekoekslaan is gedurende deze periode afgesloten voor al
het verkeer. Op de Zuidstedeweg worden
rijstroken afgezet en is alleen doorgaand
verkeer mogelijk. Tijdens de uitvoering
van deze werkzaamheden wordt ook gewerkt aan de verkeerslichten op deze
kruising. De werkzaamheden aan de Zuidstedeweg vinden overdag plaats tussen
07:00 en 19:00 uur. Afhankelijk van de
omstandigheden kan worden doorgewerkt
tot 23.00 uur. Hier zal ook ’s nachts gewerkt worden aan de bovenleiding van de
trambaan.
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Bijna
elke Utrechtse gemeente
wil met opkoopbescherming
ingrijpen op woningmarkt:
‘Waterbedeffect voorkomen’
Het overgrote deel van de gemeenten
in onze provincie overweegt een opkoopbescherming in te voeren om beleggers te weren van de woningmarkt.
Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV
Utrecht. De gemeenten geven aan dat
ze bezig zijn met het uitwerken van
concrete plannen of ze doen onderzoek
naar de noodzaak van een regeling die
inhoudt dat de koper van een huis zélf
in dat huis moet gaan wonen.
In januari kondigde Utrecht al aan zo’n opkoopbescherming te willen invoeren. Formeel moet de raad daar nog over stemmen. In Amersfoort heeft de gemeenteraad er al mee ingestemd. Nu de twee
grootste steden in onze regio die stap nemen, komt het onderwerp ook bij andere
Utrechtse gemeenten hoger op de agenda
te staan. Bijvoorbeeld omdat ze zelf last
hebben van beleggers, of omdat zij vrezen
voor een waterbedeffect.
Krappe woningmarkt
Nieuwegein, IJsselstein, Bunnik, De Bilt,
De Ronde Venen, Oudewater, Stichtse
Vecht, Veenendaal, Vijfheerenlanden,
Woerden, Woudenberg en Zeist geven
aan dat ze de problematiek herkennen.
'Er is op dit moment, in Nederland, sprake
van een wooncrisis. Uiteraard zijn ook in
Woudenberg de gevolgen hiervan merkbaar', zegt een woordvoerder van de
gemeente Woudenberg.
'De problematiek rondom beleggers is in
Woudenberg kleiner dan in een grote stad
als Utrecht, maar wij zijn van mening dat
op dit moment elke woning die naar een
belegger gaat in plaats van een starter er
één te veel is.'

Regionaal samenwerken
Volgens de Nieuwegeinse wethouder
Hans Adriani ontkomt ook zijn gemeente
er niet aan om de opkoopbescherming in
te voeren. In Nieuwegein zijn al langer
zorgen over huizen die worden opgekocht
om te verhuren. Volgens de wethouder
zou de gemeente de regeling sowieso al
willen invoeren, maar dat nu ook buurgemeente Utrecht beleggers wil weren,
maakt het voor Nieuwegein nog belangrijker om zelf stappen te nemen en een waterbedeffect te voorkomen. 'Het is ondenkbaar dat Utrecht het wel zou doen en
wij niet. We zijn toch een randgemeente.
In het verleden hebben we ook al gezien
dat beleggers bij strengere regels uitweken naar aangrenzende gebieden.'
Daarom werkt Nieuwegein op dit moment
hard aan het instellen van de regeling. De
landelijke wetgeving die de opkoopbescherming mogelijk maakt, is op 1 januari
ingegaan. 'Dat is een best ingewikkelde
wet waarvoor je goed onderzoek moet
doen voordat je hem kunt inzetten', zegt
wethouder Adriani. Dat onderzoek gebeurt
grotendeels in regionaal verband, al loopt
Nieuwegein daarin wel voorop. 'Wij zijn
het als eerste regiogemeente aan het
uitzetten en uitwerken. Zodat andere
gemeentes weer van ons kunnen leren.'
Zo zijn er gegevens opgevraagd bij het
kadaster waarmee kon worden onderzocht of er ook in Nieuwegein sprake is
van een toename van woningen die worden opgekocht door beleggers. Dat bleek
het geval. In 2015 werd zo’n 2 procent van
de woningen door vastgoedinvesteerders
opgekocht. In 2020 was dat al 8 procent.
'Vervolgens ga je kijken of deze cijfers
gelden voor elke wijk of alleen een bepaald deel van de gemeente. En om wat
voor woningen het vooral gaat.'
Nieuwegein is dus al bezig met concrete
stappen om beleggers te weren van de
koopwoningenmarkt. Maar ook Houten,
Vijfheerenlanden, Lopik, Baarn en Bunnik
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zijn daarmee bezig. Andere gemeenten
zijn er nog niet over uit en doen eerst onderzoek of het probleem ook bij hen
speelt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Montfoort, Eemnes en Rhenen.
Verschillen per gemeente
De invulling van een eventuele opkoopbescherming kan per gemeente verschillen omdat de woningmarkt in elke
gemeente anders is. De hoogte van het
bedrag bepaalt mede hoeveel huizen in
de gemeente onder de regeling vallen. In
Utrecht ligt de grens op 440.000 euro, volgens de gemeente komt daarmee 60 procent van de woningen buiten bereik van
beleggers. Amersfoort stelt de grens op
312.000 euro en Veenendaal neigt naar
350.000 euro. Zeist denkt erover om de
grens van 440.00 euro over te nemen van
Utrecht.
Ook andere voorwaarden kunnen gemeenten zelf invullen. Hoeveel jaar moet
je het huis zelf bewonen voor je het mag
verhuren? Mag je het huis verhuren aan je
kinderen? En geldt het voor de hele gemeente of alleen in bepaalde wijken?
In Nieuwegein zijn ze dus al een heel eind
met deze vraagstukken. Disndagmiddag
werd het onderwerp in het college besproken. Er werd ook gekeken om welke gebieden en welke prijsgrens het zou gaan.
Vervolgens beslist de raad erover in april.
Hoe werkt de opkoopbescherming?
De opkoopbescherming wil zeggen dat de
persoon die een woning koopt er zelf in
moet gaan wonen. Met deze regel wil de
overheid voorkomen dat particuliere beleggers met kapitaal huizen kopen om die
te gaan verhuren. Starters en andere woningzoekenden kunnen daar niet tegen
opbieden en worden daardoor uit de markt
gedrukt. Bovendien komt het regelmatig
voor dat huisjesmelkers hoge huurprijzen
vragen.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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FOTO VAN DE WEEK

Op (of is het ín) Facebook zag de redactie
naaststaande van van Maiko Overgaauw. Altijd
gedacht dat dit soort (veelal tijdelijke) borden voor
enige duidelijkheid in het verkeer moesten zorgen. Alle
reacties op Maiko's foto doen me denken dat dit bord,
zeker in eerste instantie, meer vragen oproept dan dat
het duidelijkheid verschaft.
Zeker de titel Foto van de Week waard.
Heb je ook een bijzondere foto in relatie tot
Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur 'm naar
redactie@pen.nl.

FOTO: AREND BLOEMINK

reeds bij de gemeente inwoners
van/vluchtelingen uit Oekraïne
zich hebben gemeld.

Moshé Lewkowitz

Oekraïns volkslied
ten gehore in Nieuwegein
De beiaardiers van de Parkbeiaard aan
de Noordstedeweg in Nieuwewgein
zullen vanaf vandaag iedere vrijdagmiddag om 15.00 uur beginnen met
het volkslied van Oekraine. Dat hebben de beiaardiers Moshé Lewkowitz
en Dick van Dijk in een bericht aan
onze redactie laten weten.
Met het spelen van het volkslied willen zij
hun steun betuigen aan het volk en tegen
de bezetting van Rusland. De beiaardiers
zullen doorgaan met het spelen van het
volkslied totdat de Russen zijn verdwenen uit de Oekraïne.

Heleen Peters,
Lokale Vernieuwing

Lokale Vernieuwing
stelt vragen
aan het college
over de opvang van
vluchtelingen
uit Oekraïne
Op 24 februari is Rusland buurland Oekraïne binnengevallen.
Als gevolg hiervan is een grote
vluchtelingenstroom op gang
gekomen.
Nu inwoners van Oekraïne binnen
Europa vrij mogen reizen, zich bij
aankomst in Nederland niet bij het
COA hoeven te melden en voor
minstens 90 dagen in Nederland
mogen blijven, heeft de lokale politieke partij Lokale Vernieuwing
vragen gesteld aan het college van
B&W in Nieuwegein.
Lokale Vernieuwing wil o.a. weten
of er op dit moment, voor zover
het college weet, reeds inwoners
van/vluchtelingen uit Oekraïne in
Nieuwegein verblijven en of er
8

Ook op de volgende vragen wil
Lokale Vernieuwing zo snel mogelijk antwoorden hebben van het
college om de vluchtelingen en inwoners adequaat te kunnen helpen:
• Hebben zich bij de gemeente
reeds inwoners van Nieuwegein
gemeld met de mededeling/het
verzoek om familie/inwoners van/
vluchtelingen uit Oekraïne bij hen
thuis of elders in de gemeente op
te vangen?
• Heeft de gemeente zelf (actief)
contact gezocht met inwoners van
de eigen gemeente waarvan bekend is dat zijzelf afkomstig zijn
uit of familie hebben in Oekraïne?
• Waar kunnen inwoners van/
vluchtelingen uit Oekraïne en/of
inwoners van Nieuwegein die contact hebben met inwoners van/
vluchtelingen uit Oekraïne en hen
willen opvangen zich melden?
• Is er of komt er een meldpunt of
centraal contactpersoon? En zo ja,
hoe wordt dat gecommuniceerd
naar de inwoners?
• Gaat de Gemeente Nieuwegein
zorg dragen voor de opvang van
inwoners van/vluchtelingen uit
Oekraïne? Zo ja, hoe, waar en per
wanneer?
• Wat heeft de Gemeente Nieuwegein te bieden of gaat de gemeente
bieden aan inwoners van/vluchtelingen uit Oekraïne (huisvesting,
ondersteuning, kleding, eten, opvang, enz)?

FOTO: JORDI JUPEIJN
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Bjorn van Muylwijk

Sportief dagboek (17)
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: 'Voor de supporters van
SV Geinoord was het een teleurstellende
mededeling dat de wedstrijd uit tegen
Maarssen wegens Corona binnen de selectie van het rooster geschrapt moest worden.
Mogelijk wordt dit duel op dinsdag
29 maart ingehaald, de KNVB zal daar nog
een besluit over nemen.'
'Voor JSV stond ook een lastige uitwedstrijd
op het programma, die wel doorging,
namelijk tegen De Meern. Opnieuw geen
succes voor de nog puntloze ploeg want via
treffers van Abel Prins, Stan de Groot, Tom
Gentenaar en Bob Prins won de thuisclub
ruim met 4-0 tegen de formatie van interim-trainer Bjorn van Muylwijk, die
tussentijds Hans van Elden is opgevolgd
maar tot nu toe ook nog geen punten heeft
kunnen bewerkstelligen met JSV.'
'Komend weekend wacht de ploeg op Galecop de confrontatie met Maarssen waar de
trainer intussen ook al is vervangen. SV
Geinoord gaat op bezoek bij Loosdrecht,
tenminste als er geen Corona-problemen
meer binnen de selectie zijn.'

Nieuwe reisinformatie
op tramhaltes
De provincie Utrecht introduceert momenteel op alle tramhaltes nieuwe informatiepanelen
met nog meer actuele reisgegevens op haarscherpe, full colour
schermen. Benieuwd wat de
voordelen zijn voor de reiziger?
Verspreid over de provincie Utrecht
worden sinds december meer dan
500 moderne informatiepanelen
geplaatst bij bushaltes en op stations. Ook reizigers die gebruik
maken van de tram zullen zien dat
de informatie op de haltes is vernieuwd.
De nieuwe informatiepanelen
bieden reizigers veel extra’s
• Leesgemak: scherpe tekst en
heldere kleuren op moderne LED
schermen. De helderheid kan worden aangepast aan actuele omstandigheden, bijvoorbeeld bij fel
zonlicht en in de avonduren.
• Herkenbaarheid: de kleuren van
de U-OV tramlijnen zie je terug op
de informatiepanelen.
• Extra reisinformatie: je ziet op de
panelen niet alleen de actuele aankomsttijden van de trams, maar er
is ook ruimte voor mededelingen
van de vervoerders. Deze mededelingen staan in een geel vlak en
vallen zo goed op.
• Actuele informatie: waar is mijn
tram? De nieuwe panelen hebben
een soort track & trace systeem.
Zie je een pictogram tussen het
lijnnummer en de bestemming?
Dan wordt deze rit op dat moment
actief gevolgd door de vervoerder
en weet je zeker dat dit actuele
9

reisinformatie is.
• Audio knop: reizigers met een
visuele beperking horen met één
druk op de knop wat er op de panelen staat. Deze audio knop is
bevestigd aan de mast onder het
scherm en is duidelijk zicht- en
voelbaar.
• Storingen doorgeven: door de QR
code op de mast te scannen, kun
je doorgeven dat een informatiepaneel niet goed werkt. Zo geef je
snel en makkelijk een storing door.
En kan die zo snel mogelijk worden
opgelost. Deze extra optie wordt
op dit moment aan het systeem
toegevoegd. Je ziet dan een sticker met toelichting op de mast
van het informatiepaneel.
Werkzaamheden
De nieuwe panelen met reisinformatie worden in opdracht van de
provincie door Epsilon Cities geplaatst op alle tramhaltes in
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.
Tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijven de haltes
toegankelijk voor de reizigers. Er is
verder geen hinder voor het openbaar vervoer. De nieuwe reisinformatie is vanaf begin maart beschikbaar voor de reizigers.
De nieuwe tramhalte in Nieuwegein centrum zal bij oplevering in
de zomer van 2022 worden voorzien van nieuwe panelen met reisinformatie.
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Nieuwegein
tegen oorlog in Oekraïne
en voor ruimhartige opvang
Oekraïense vluchtelingen
Door de zorgelijke situatie in Oekraïne
wil de voltallige gemeenteraad en het
college van B&W van Nieuwegein een
gezamenlijk signaal afgeven. Een signaal tegen oorlog. Een signaal waarin
ze uitspreekt te zullen zorgdragen voor
ruimhartige opvang van vluchtelingen
uit Oekraïne in Nieuwegein. 'Uitzonderlijke situaties vragen om een uitzonderlijke aanpak', zo staat er in de vandaag
afgegeven verklaring.
Afgelopen dinsdag stond dit onderwerp op
de college agenda waarbij mogelijke opvanglocaties in de stad worden verkend.
Ook zal er dan meer duidelijkheid komen
over het aantal vluchtelingen dat tijdelijk in
Nieuwegein kan worden opgevangen.
Utrechtse gemeenten
doen Rijk concreet aanbod
voor opvang asielzoekers
en huisvesting statushouders
Voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders is er op dit moment te weinig plek. Ook ontbreekt het
aan voldoende menskracht om bestaande
plekken in te vullen en zijn er te weinig
doorstroomwoningen voor mensen met
een verblijfsstatus. Dit vergt volgens de
Utrechtse gemeenten en provincie Utrecht
een voortvarende, gezamenlijke aanpak.
Het afgelopen jaar verkenden deze gemeenten samen met de provincie op eigen initiatief hoe het anders zou kunnen.
Zij komen het Rijk tegemoet met een aanpak waarbij flexibiliteit voorop staat en
waarin de opvang van asielzoekers en de
huisvesting statushouders in Nederland
kleinschaliger, dichter op de samenleving
en met maatschappelijke meerwaarde kan
worden georganiseerd. De gemeenten
willen hierbij graag samenwerken met het
Rijk en het COA, maar vragen ook ruimte
voor eigen creatieve oplossingen op regionaal niveau. Naast meer ruimte in regelgeving vraagt dit ook structurele financiële
ondersteuning van het Rijk.
Tijdens de bespreking van het bod is door
diverse Utrechtse gemeenten aangegeven
dat zij de bereidheid hebben om eventuele
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.
Afgesproken is dat de coördinatie voor
eventuele actie via de provinciale regie
tafel zal verlopen.
Met de aanpak genaamd De kunst van
samenleven en samen werken komt de
regio met een antwoord op de vraag hoe
de opvang van asielzoekers en de huis-

vesting statushouders beter geregeld kan
worden in Nederland. Het gaat om oplossingen die aan veel landelijke en lokale
maatschappelijke opgaven een bijdrage
leveren en kleinschalig zijn. Het draait niet
alleen om huisvesting, maar ook inburgering, begeleiding naar werk en huisvesting
van doelgroepen die nu moeilijk een woning kunnen vinden.
Brede aanpak
'Het afgelopen jaar hebben we als regio’s
en provincie laten zien dat het ons in korte
tijd lukt samen een oplossing te vinden
voor een belangrijke maatschappelijke opgave. Hierbij hebben we ook verder gekeken dan alleen de opvang van nieuwkomers in onze regio. We wilden ook kansen
creëren voor andere woningzoekenden en
een goed concept ontwikkelen dat bijdraagt aan een goede integratie', aldus
burgemeester Lucas Bolsius van gemeente Amersfoort. 'Nederland heeft zich het
afgelopen jaar opnieuw laten verrassen
door deze zeer urgente kwestie, laten we
van de aandacht op dit onderwerp gebruik
maken om een toekomstbestendig model
neer te zetten dat voor veel mensen voordelen heeft. We werken hierin graag samen met het COA en het Rijk maar willen
ruimte om nieuwe wegen te verkennen en
om het anders te doen.'
Toekomstbestendig
en flexibele asielopvang
De Utrechtse gemeenten werkten samen
aan het plan om zowel op korte en middellange termijn asielopvang en de versnel10

ling van de huisvesting van statushouders
te realiseren. Met de resultaten van deze
verkenning wat iedere gemeente hieraan
bij kan dragen, stappen zij naar het Rijk.
De gesprekken hierover lopen, waarbij
ook de nieuwe wet inburgering (gestart op
1 januari 2022) een rol heeft. Dat biedt
kansen: met elkaar de asielopvang een
ander gezicht geven en bouwen aan een
toekomstbestendig en flexibel netwerk,
ook met kleinschalige locaties.
Jan Overweg, wethouder Houten: 'Locaties waar asielzoekers zo dicht mogelijk bij
de gemeente worden opgevangen zijn
voorwaardelijk voor het doorstromen van
opvang naar huisvesting naar inburgering.
Wij onderzoeken de mogelijkheden van tijdelijke kleinschalige opvang van maximaal
100 asielzoekers, in combinatie met huisvesting van maatschappelijke organisaties. Zo zorgen we voor meerwaarde voor
de nieuwkomers én de maatschappelijke
initiatieven.'
Huisvesting statushouders
De verdubbelde taakstelling van het afgelopen jaar was een flinke uitdaging, zeker
gezien de enorme druk op de woningmarkt in de dichtbevolkte Utrechtse regio.
Toch zijn er flinke stappen genomen om
op creatieve wijze te kijken naar locaties
die mogelijk geschikt zouden zijn. Hiervoor is structurele financiële ondersteuning nodig, ruimte in regelgeving en meer
kwaliteit in het matchen van statushouders
en gemeenten.
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Burgemeester Frans Backhuijs

Муніципалітет Ньювегайн
солідарний з Україною

Gemeente Nieuwegein
solidair met Oekraïne

huisvesting van asielstatushouders in de
stad niet doorkruisen.

Муніципалітет Ньювегайн
висловлює свою підтримку Україні.
B&W хоче щедро запропонувати
притулок біженцям від війни з
України. У муніципалітеті також
з’ясовують, як можна якнайшвидше
завершити співпрацю з російською
газовою компанією «Газпром».

Gemeente Nieuwegein spreekt haar
steun uit aan Oekraïne. B&W willen
ruimhartig opvang bieden aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente onderzoekt ook hoe de samenwerking met het Russische gasbedrijf
Gazprom zo snel mogelijk kan stoppen.

Stoppen met Russisch gas
Vanwege de Russische invasie in Oekraïne
heeft B&W besloten om de samenwerking
met het Russische gasbedrijf Gazprom zo
snel mogelijk te stoppen. Nieuwegein is
een van de vele gemeentes in onze provincie die Gazprom als leverancier hebben. De gemeente onderzoekt momenteel
welke andere opties er zijn om gemeentelijke gebouwen warm te houden.

Міський голова Бакхуйс: «Ми уважно
стежимо за подіями в Україні. Те, що
там відбувається, вражає і
неприпустимо. Наші думки з
українцями, нашими співгромадянами
з українським походженням і всіма в
Ньювегайні, хто причетний до України.
Ньювегейн — місто солідарності. Тому
ми простягаємо руку допомоги тим,
кому доводиться тікати через страшну
війну».
Муніципалітет ще з’ясовує, скільки
біженців можна розмістити в місті.
B&W хочуть пришвидшити цей процес
і водночас не заважати регулярному
житлу осіб, які мають статус притулку,
у місті.
Зупинити російський газ
Через вторгнення Росії в Україну B&W
вирішила якнайшвидше припинити
співпрацю з російською газовою
компанією «Газпром». Ньювегайн —
один із багатьох муніципалітетів нашої

Burgemeester Backhuijs: 'Wij volgen de
ontwikkelingen in Oekraïne op de voet.
Het is verbijsterend en onacceptabel wat
daar gebeurt. Onze gedachten zijn bij de
Oekraïners, onze stadsgenoten met een
Oekraïense achtergrond en iedereen in
Nieuwegein die betrokken is bij Oekraïne.
Nieuwegein is een solidaire stad. Wij steken daarom onze helpende hand uit naar
hen die vanwege de verschrikkelijke oorlog moeten vluchten.'
De gemeente onderzoekt nog hoeveel
vluchtelingen er in de stad kunnen worden opgevangen. B&W willen vaart maken hiermee en tegelijkertijd de reguliere
провінції, постачальником яких є
«Газпром». Наразі муніципалітет
досліджує, які ще існують варіанти для
утримання муніципальних будівель у
теплі.
Заклик до солідарності
B&W закликає всіх ньювегейнерів
зробити свій внесок у допомогу Україні.
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Oproep tot solidariteit
B&W roepen alle Nieuwegeiners op hun
steentje bij te dragen aan de hulp aan
Oekraïne. Eerder kleurde Stadstheater DE
KOM al in de Oekraïense kleuren geelblauw. Backhuijs: 'Wij moedigen alle
Nieuwegeiners aan om solidair te zijn.
Kijk wat je kunt doen. Of het nu groot of
klein is: laten we als Nieuwegeinse gemeenschap onze handen uit de mouwen
steken om getroffen Oekraïners te helpen.'

Stadstheater De KOM раніше
пофарбували в жовто-блакитний колір
в українські кольори. Бакхуйс: «Ми
заохочуємо всіх «Ньювегейнерів»
проявити солідарність. Подивіться, що
ви можете зробити. Велика чи мала: як
громада в Ньювегайні, давайте
засукати рукави, щоб допомогти
постраждалим українцям».
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion
Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke
week met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat
hen bezighoudt of treft.
Clarion: ‘Het zal niemand ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan! Tijd om de partijprogramma’s langs de fietsmeetlat te leggen. Wat blijkt?
Op de meet aangekomen finisht GroenLinks als
eerste, met een bandbreedte voorsprong op PvdA en
ChristenUnie. Meteen daarna volgt D66, met op enige
afstand CDA en VSP. Op flinke afstand volgen Lokale
Vernieuwing en VVD, die nog net wat beter scoren dan
de vier partijen die helemaal de fiets niet noemen:
Ieders belang, Jezus Leeft, De Unie en Stadspartij
Nùwegein. Geef jij jouw stem 16 maart aan een partij
die de fiets op 1 zet?

Nieuwegeinse vrijwilligers
staan weer klaar op NLdoet
Ook dit jaar steken veel vrijwilligers in
Nieuwegein op vrijdag 11 en zaterdag
12 maart a.s. hun handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Onder andere diverse leerlingen van het Horeca &
Toerisme College van het ROC Midden
Nederland zijn present.
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie
van Nederland, georganiseerd door het
Oranje Fonds. Wil jij ook wat betekenen
voor Nieuwegeinse maatschappelijke organisaties en kennismaken met het vrijwilligerswerk, kijk dan nog op de website
van NLdoet voor alle mogelijkheden.
NLdoet is de jaarlijkse kans voor maatschappelijke organisaties om met vrijwilligers een klus of activiteit aan te pakken. In 2020 is NLDoet helaas niet doorgegaan en in 2021 heeft het in mei
plaatsgevonden.
Meedoen aan NLDoet betekent voor
maatschappelijke organisaties extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor de organisatie. Voor inwoners van Nieuwegein betekent het een
kennismaking met mooie organisaties om
met z’n allen tot een mooi klusresultaat te
komen. Ook zal het college van Nieuwegein helpen bij diverse klussen. Zo vraagt
Scouting Vreeswijk om extra handen voor
het clubhuis, zoekt de BouwspeeltuinBouwgein vrijwilligers om de geveltuinen
te beplanten, vraagt de Kruidentuin hulp
bij het voorjaarsklaar maken van de tuin
en wil Zorgspectrum Vreeswijk de binnenmuren schilderen.

Politie
gaat harder optreden
bij verkeersoverlast
bij scholen
De politie in Nieuwegein laat
weten dat zij samen met handhaving strenger gaat optreden
bij verkeersoverlast bij scholen.
In een bericht laat zij weten:
‘Elke dag gaan er in Batau Zuid
ruim 600 kinderen naar school.
Tijdens de begin- en eindtijden
van de school zijn er meer auto’s
dan parkeerplaatsen. Dit zorgt
voor veel verkeersoverlast, maar
helaas ook voor onveilige situaties
voor jouw en andermans kinderen.’
De politie, maar ook de scholen
laten herhaaldelijk weten dat de
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kinderen beter lopend of per fiets
naar school gebracht kunnen worden. Mocht je toch met de auto
gaan dan word je verzocht de auto
te parkeren waar dat is toegestaan
en je te houden aan de geldende
verkeersregels.
Politie en handhaving controleren en bekeuren
Iedereen is zich van dit probleem
bewust. Helaas is gebleken dat
vriendelijk vragen en waarschuwen
niet werkt. Daarom zal er strenger
worden gecontroleerd en bekeurd.
Parkeren buiten de vakken kost
€ 100,-. Parkeren voor een in- of
uitrit kost € 100,-. Kind niet in het
zitje of geen gordel kost € 150,-.
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Geslaagde inloopavond
nieuw politiebureau
Het politiebureau aan de Schakelstede
in City, de binnenstad van Nieuwegein, gaat verhuizen naar de plek tussen de carpoolplaats en de A2-afrit
Nieuwegein-Zuid. De verhuizing is
nodig, want ook in de toekomst moet
het gebouw van de politie goed bereikbaar blijven. Na een uitgebreide
verkenning in de stad, bleek de ronding van de A2 bij Nieuwegein-Zuid
de beste locatie.
Het Klooster, wat veel werd geopperd,
bleek niet geschikt. Dit bedrijventerrein
biedt bijvoorbeeld geen ruimte voor een
calamiteitenuitgang: er is maar één mogelijkheid om het terrein te verlaten. Dit
maakt het ongeschikt voor een politiebureau.
Door de gemeente en de politie is er
vorige week dinsdag. 22 februari, een inloopavond georganiseerd voor bewoners
van de Lekboulevard. De bewoners worden hiermee betrokken bij de plannen
zodat zij hun vragen en eventuele zorgen
kunnen uiten. Als alles volgens planning
verloopt, is het bestemmingsplan in de
tweede helft van 2022 klaar. Daarna kan
de bouw starten die vermoedelijk 1 tot
1,5 jaar zal duren.
Faunapassage
De zorgen die nu gehoord worden zijn
dat men het erg vindt dat er groen verdwijnt op een plek waar vogels en andere
diersoorten ongestoord kunnen leven. In
de plannen is daar rekening mee gehouden door het maken van ruimte voor een
zogenoemde faunapassage: een manier
om de uiterwaarden van de Lek en het
stukje groen tussen de (snel)wegen te
verbinden met de natuur van het park er
boven.
Wat gaat er
met het oude politiebureau gebeuren?
De gemeente is in gesprek met de politie
om de plek waar het politiebureau nu
staat te kopen. Het gebouw kan dan worden gesloopt. Het Bestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein biedt daar
mogelijkheden voor sociale woningen.
Met op de begane grond een openbare
fietsenstalling en bijvoorbeeld een bioscoop.

Tom Verhoeve D66 Nieuwegein

Lokale politiek
komt in beweging tegen
Russische agressie
in Oekraïne
Donderdag 24 februari zijn we
opgeschrikt door Russische
agressie tegen Oekraïne. Het is
ontoelaatbaar dat een soeverein
democratisch Europees land
zonder reden wordt aangevallen
en onschuldige mensen moeten
vrezen voor hun leven. Vele
Oekraïners slaan op de vlucht.
Tom Verhoeve van de D66 in
Nieuwegein: ‘We kunnen als
gemeente Nieuwegein de oorlog
helaas niet voorkomen of stoppen, en dat voelt machteloos.
Maar we kunnen wél onze steun
betuigen aan het Oekraïense
volk en de mensen die op de
vlucht zijn een veilig heenkomen
bieden. Daarom hebben wij als
lokale D66 diverse vragen gesteld aan het college van B&W.’
Deze vragen gaan over het afnemen van gas van het Russische
Staatsbedrijf Gazprom door de
gemeente Nieuwegein en over de
vluchtelingenstroom die op gang
begint te komen.
Russisch gas verwarmt
Nieuwegeinse gebouwen
Nieuwegein heeft een contract met
Gazprom. Met het door Gazprom
geleverde gas wordt maatschappelijk vastgoed in Nieuwegein verwarmd. Gazprom is een staatsbedrijf van Rusland. Inkomsten uit
Gazprom worden gebruikt om het
handelen van de Russische overheid te financieren.
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D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld om te onderzoeken
welke (on)mogelijkheden er zijn om
het contract op te zeggen.
Vluchtelingenstroom
Vanuit Oekraïne kan uiteindelijk
een vluchtelingenstroom van vijf
miljoen mensen ontstaan, zegt de
VN-vluchtelingenorganisatie
UNHCR. Een deel van hen zal de
grens oversteken naar de EU. Binnen de EU bestaat de Temporary
Protection Directive, waar de verdeling van vluchtelingen over EUlanden vastgelegd is. Nederland is
dus ook verantwoordelijk om een
deel van deze mensen op te vangen.
‘Aangezien de Oekraïense grens
dichterbij Nederland is dan bijvoorbeeld Barcelona, is het aannemelijk dat een deel van de vluchtelingen ook uit eigen beweging naar
Nederland zal reizen. Oekraïeners
hebben overigens ook geen visum
nodig om naar Nederland te reizen’
aldus Verhoeve.
D66 heeft vragen gesteld om ook
in Nieuwegein voorbereidingen te
treffen voor de vluchtelingenstroom
die op gang komt door de Russische agressie.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.
Deze week in de rubriek ‘Prentbriefkaart van de week’
een uitzicht op de Vaartse Rijn in Vreeswijk.
De kaart is nog niet zo oud, hij komt uit 1969. De uitgever is T.H. Hoogendoorn uit Vreeswijk. De drukker is
Geitz uit Hilversum en gedrukt in zwart/wit. Op de foto
ziet u de Vaartse Rijn, gezien in noordelijke richting.
Op de voorgrond rechts de Kleine Brug, het Kippenbruggetje.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Het Coronavirus,
twee jaar na dato
Afgelopen weekend was het precies
twee jaar geleden dat de eerste Coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Een man uit Loon op Zand
testte toen positief op het virus. Vrijwel niemand kon zich toen voorstellen hoe lang het virus ons in zijn
greep zou houden en hoe veel mensen
er besmet zouden raken.
Het RIVM hield de Coronacijfers sinds de
uitbraak bij. Die zijn niet volledig omdat
pas vanaf 1 juni 2020 iedereen zich door
de GGD kon laten testen. Ook liet niet
iedereen die symptomen had zich ook officieel testen. Maar uit de cijfers valt wel
op te maken hoe het virus de afgelopen
twee jaar om zich heen heeft kunnen
slaan.
Zo telde het RIVM tot afgelopen op 24
februari jl. bijna 6,2 miljoen besmettingen en ruim 21 duizend sterfgevallen in
Nederland. Dat betekent dat per duizend
inwoners er zeker 350 keer iemand (her)
besmet raakte met een variant van het
virus.

Nieuwe speeltoestellen
in Galecop
Sinds kort staan er nieuwe
speeltoestellen op de vier
speelplekken langs de Nijhoffhove, Manhove, Thijssenhove,
Colijnpark en Kuyperpark in
Galecop. De kinderen in de buurt
hebben er lang op moeten
wachten, maar eindelijk is hun
geduld beloond.
Een aantal toestellen was verouderd en aan vervanging toe. Vorig
jaar zijn wensen opgehaald in de
buurt. Vervolgens heeft de speelleverancier twee voorstellen ge-

In Nieuwegein werden van 27 februari
2020 tot en met 24 februari 2022 in totaal
21.526 besmettingen met het Coronavirus vastgesteld. Dat komt neer op 333,5
besmettingen per duizend inwoners.
Simpelweg gezegd 1 op de drie inwoners
liep het Coronavirus op.In diezelfde periode overleden 40 inwoners uit Nieuwegein aan het Coronavirus. Omgerekend
0,6 sterfgevallen per duizend inwoners.
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maakt waaruit de kinderen konden
kiezen. De toestellen die er nu
staan kregen de meeste stemmen.
Twee speelplekken worden nog
aangevuld de komende tijd. De
ene met een schommel (de tegels
eronder waren toch niet goed genoeg, en moeten vernieuwd worden). De andere met pleinplakkers.
Zodra het weer warm genoeg is
worden deze afgemaakt. De nieuwe toestellen worden al gevonden
door de spelende jeugd.
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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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Nieuwegeiner
haalt 120.000 euro op
voor Oekraïense
vrachtwagenchauffeurs
Een actie om geld in te zamelen voor
gestrande Oekraïense vrachtwagenchauffeurs heeft in een paar dagen tijd
ruim 120.000 euro opgeleverd. Het
streefbedrag was 5000 euro. 'Veel
meer dan we ooit bedacht hadden' aldus de Nieuwegeiner Dennis Stenfert.
Stenfert is één van de initiatiefnemers
van deze donatieactie.
Over de actie
'Chauffeurs uit Oekraïne staan met de
rug tegen de muur. Alle bankpassen zijn
geblokkeerd waardoor ze niet bij hun geld
kunnen! Wij moeten hen helpen en laten
zien dat we hen niet laten vallen! Wij van
stichting Chauffeursnieuws & Transporteffect willen de komende tijd het land in
om deze chauffeurs te voorzien van eten
en andere behoeften. Help ons mee, zodat we iedereen kunnen bedienen! Elke
donatie, hoe klein ook, is welkom.'
Namens de stichting Chauffeursnieuws &
Transporteffect wilde Dennis geld inzamelen om Oekraïense chauffeurs die
door de invasie van Rusland vastzitten in
het buitenland van voedselpakketten te
voorzien. Stenfert: 'Zij kunnen het land
niet in en kunnen niet bij hun geld. Bankpassen zijn geblokkeerd. Vandaar dat we
deze actie zijn begonnen.'
Voedselpakketten
Exacte cijfers heeft Stenfert niet, maar hij
vermoedt dat er vier- of vijfduizend chauffeurs vast zitten. Onder andere in Nederland, vooral bij de grens met Duitsland.
Het doel van de inzamelingsactie was
5000 euro, afgelopen maandag was al
vierentwintig keer zoveel opgehaald.
'Vandaar dat we onze doelen aan het bijstellen zijn. We zijn aan het kijken of we
ook richting de Poolse grens moeten
gaan rijden om daar voedselpaketten af
te leveren.' Daarnaast zijn de vrijwilligers
aan het denken over andere acties.
Rode Kruis
Het vrijwilligersteam is inmiddels uitgebreid om te zorgen dat het gedoneerde
geld goed terecht komt. 'Er zijn genoeg
mensen die weten hoe we hier mee om
moeten gaan, wat dat betreft hebben we
er een aantal goede vrijwilligers bij.' Ook
denkt de Nieuwegeiner aan samenwerkingen met grotere organisaties. 'Bijvoorbeeld met het Rode Kruis. Dat we zeggen: Jongens, wat ons overkomt weten
we niet en kunnen jullie ons helpen?'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Het ontwerp van de Lidl aan de Buizerdlaan

Fietsersbond
Nieuwegein:
'Nieuwe Lidl
aan Buizerdlaan:
automagneet
of fietsvriendelijkste
supermarkt?’
Aan de Buizerdlaan in Nieuwegein komt een nieuwe Lidl-vestiging. De winkel komt in de
plaats van de vestiging aan de
Kauwenhof, die veel overlast
voor omwonenden geeft. ‘De
nieuwe vestiging met 140 parkeerplaatsen zorgt voor 10% meer autoverkeer op de Buizerdlaan, en de
inrichting kan fietsvriendelijker’
aldus Clarion Wegerif voorzitter
van de Fietsersbond in Nieuwegein.
Tijdens de digitale informatieavond over de plannen aan de Buizerdlaan werd duidelijk dat de
nieuwe Lidl met 1700 m2 vloeroppervlak flink groter wordt dan de
winkel aan de Kauwenhof, die 1000
m2 groot is. Het aantal autoparkeerplaatsen dat bij de nieuwe vestiging komt is wel erg royaal: maar
liefst 140 plekken tegen 40 bij de
Kauwenhof. ‘Daar is het vaak een
chaos en bezetten winkelende automobilisten ook de plekken van aanwonenden, dus een wat ruimere
opzet is redelijk, maar moet dat dan
direct 3,5 keer zoveel zijn?’ aldus
Wegerif.
‘Wat ons vooral zorgen baart is dat
door deze plannen het autoverkeer
op de Buizerdlaan 10% toeneemt. Op
de Buizerdlaan rijden nu al tussen de
8500 en 10.000 motorvoertuigen per
etmaal, veel te veel voor een weg
waar fietsers slechts door een verfstreep gescheiden zijn van het au19

toverkeer. Daar komt nog bij dat de
Lidl op de parkeerplaatsen snellaadfaciliteiten wil realiseren voor elektrische auto’s. Dat klinkt heel milieuvriendelijk, maar zorgt voor een
aantrekkende werking van klanten
die met de auto komen.’
En dat terwijl je je boodschappen
ook prima op de fiets kunt doen.
Veel supermarktondernemers hebben geen idee dat fietsers goede
klanten zijn. Dat komt doordat ze
zelf meestal met de auto naar hun
winkel gaan. Fietsers kopen per
keer namelijk minder, maar ze
komen vaker! Per saldo kopen ze
meer. Als supermarktondernemer
ben je dus een dief van je eigen
portemonnee als je niet voor goede
fietsvoorzieningen bij je winkel
zorgt.
Onderzoek fietsvriendelijkheid
Nieuwegeinse supermarkten
Onlangs onderzocht de Fietsersbond alle Nieuwegeinse supermarkten op fietsvriendelijkheid,
óók de geplande Lidl aan de Buizerdlaan. Uit het onderzoek bleek,
dat er bij de meeste supermarkten
nog heel wat te verbeteren valt.
‘We legden het ontwerp van de Lidl
Buizerdlaan langs de ‘meetlat van
Laurent’ en vergeleken die score
(25 punten) met die van de meest
fietsvriendelijke supermarkt in
Nieuwegein, de Albert Heijn Fokkesteeg (39 punten), en de slechtst
scorende super, Dirk van den Broek
op City (10 punten). Daar is dus nog
heel wat te verbeteren…’
Hoe wordt de Lidl Buizerdlaan de
fietsvriendelijkste super van
Nieuwegein? De Fietsersbond
heeft 6 aanbevelingen voor de Lidl
en 3 voor de gemeente. Die zijn
hier te lezen.
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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: ‘De Weverbrug aan de Zuidstedeweg is afgesloten. Je kan er de komende paar jaar niet over lopen (of je moet kunnen
fierljeppen). De gemeente heeft een veilige route via de Kolfstedetunnel geregeld. Goed, ze moeten de tunnel nog wel een beetje
opknappen. Ik ben benieuwd wat ze er aan gaan doen. Ikzelf vindt de graffiti erg gezellig, maar daar zijn blijkbaar de meningen
over verdeeld!’

VSV Vreeswijk
en SV Geinoord
worden FC Nieuwegein
In een ledenvergadering dinsdagavond
1 maart jl. is unaniem besloten tot een
fusie tussen voetbal vereniging
SV Geinoord en VSV Vreeswijk. Met
ingang van seizoen 2022-2023 zal de
fusie een feit zijn.

Matthew Hibbert

Eerste jeugdcircuit
schoonspringen
te Amersfoort
Afgelopen zaterdag zaterdag was de
eerste schoonspringwedstrijd van het
jeugdcircuit in Amersfoort. Zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwegein nam
met 11 springers deel aan deze wedstrijd. In de jongste groep (10 jaar en
jonger) was er een goede 4de plaats
voor Ivie Bakker. Bij de jongens was er
een zilveren medaille voor Jaydon Man.
In de groep 11/12/13 jaar was er een zilveren medaille bij de meisjes voor Minte
Bos. Bij de jongens won Mike Hoogendam
de gouden medaille, brons was er voor
Mischa Dijkstra. In de groep 16/17/18 jaar
was er een zilveren medaille voor Stanley
Grijpink en het brons was voor Jonathan
Monderman.

Door deze goede resultaten staat Aquarijn
met 79 punten op de tweede plaats in het
verenigingsklassement. De Dolfijn Amsterdam staat op de eerste plaats met 83 punten. PSV Eindhoven staat op de derde
plaats met 48 punten. De volgende wedstrijd is op 12 maart in Eindhoven.
Op woensdag 2 maart vertrekt Matthew
Hibbert met teamNL naar Stockholm in
Zweden om deel te nemen aan de Gamma Cup. De ploeg bestaat uit 3 springers
en de bondscoach Ramon de Meijer (oudspringer van Aquarijn) zal de springers
begeleiden. Matthew is nu 16 jaar en zal
voor het eerst op dit niveau deelnemen in
de A-groep (16/17/18 jaar). Hij gaat de
1 meter en de 3 meter springen. Op beide
onderdelen springt hij 10 sprongen. Hij zal
zijn nieuwe programma gaan tonen, met
onder andere een 3,5 salto voorover op
de 3 meter plank!
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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.
Hier waren toen nog onvoldoende leden
aanwezig om de fusie goed te keuren. Een
tweede stemming was nodig. Deze werd
dus afgelopen dinsdag gehouden. Een
meerderheid blijkt dus voorstander te zijn
om samen te gaan als een voetbalvereniging op het nieuw aan te leggen sportpark
in Park Oudegein.
Naam en clubkleuren van de nieuwe
fusievereniging zijn nog niet bekend,
maar de kleuren blauw rood en de naam
FC Nieuwegein gonst al in het rond.
Komend seizoen zullen beide clubs nog
gewoon onder hun eigen naam aan de
competitie deelnemen. SV Geinoord onder leiding van coach Gerrit Plomp,
Vreeswijk heeft dan Utrechter Arie Konings als trainer in dienst voor de A-selectie. Pas met ingang van het seizoen
’23-’24 zal een nieuw te vormen commissie zich buigen over de trainersstaf die
in dienst treedt van de nieuwe (maar nu
nog naamloze) fusieclub.
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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: 'Begin maart 2022: Voor paddenstoelen is het nog te vroeg, maar (bol)
bloemen en beestjes komen al te voorschijn zodra het niet te nat meer is en de
zon schijnt.
Ik heb ook nog iets uit 2021 in petto: in de natuur is het eten en gegeten
worden, en ook dat gaat dit jaar weer gebeuren...
Groene vleesvliegen kan je overal in het buitengebeuren tegen komen, ook in
mijn tuin en daar weten allerlei springspinnen wel raad mee. Hoe ze daar raad
mee weten is deze keer te zien in een fotostripje: een schorsmarpissa (spin)
besluipt en grijpt een groene vleesvlieg en dan...
Niet naar kijken voor het slapen gaan.'

Burgernet
‘Ongebruikelijk bezit?
Meld het!’

Monique Willemse en Hennie van Ling

Creatief bezig zijn
is goed voor jong en oud!
Op dinsdag 22 maart organiseert
KunstGein olv kunstenaars Monique
Willemse en Hennie van Ling een
workshop: Tweeluik schilderen met
acryl. Beiden zijn experts op het gebied van abstract schilderen met acryl.
De workshop is 13.00 ot16.00 uur in
KunstGein Podium.
Tijdens de workshop wordt ingegaan op
het geabstraheerd schilderen van een
tweeluik. Het onderwerp is een landschap
waarin licht, ruimte en kleur belangrijk
zijn, maar ook de creativiteit van jou als
deelnemer. De workshop is geschikt voor
iedereen. Het benodigde materiaal is
aanwezig (acrylverf, kwast en paletmes)
Tip Trek kleding aan die tegen een spatje
verf kan.
Er is plaats voor 6 personen dus wees er
snel bij en schrijf je in voor deze workshop via inschrijvingenkunstgein@gmail.com o.v.v. landschap
schilderen. Inschrijving tot 11 maart.
Kosten 25,00 euro per persoon inclusief
koffie/thee. Stadspas is geldig.

Zie je in de wijk wel eens verdachte situaties die voor je gevoel niet kloppen? Criminelen
rijden vaak rond in dure auto’s
en leven vaak op grote voet. Hun
feitelijke inkomen toont aan dat
zij dit niet kunnen betalen. Dit
noemt de politie ‘ongebruikelijk
bezit’ of ‘onverklaarbaar vermogen’ en doet hier graag verder
onderzoek naar.
Signalen van ongebruikelijk vermogen kunnen duiden op criminele
activiteiten. Signalen van ‘ongebruikelijk bezit’ kun je herkennen
aan de hand van de volgende
voorbeelden, vaak in combinatie
met elkaar:
• Dure of exclusieve eigendommen
die niet overeenkomen met iemands verdiensten vanuit zijn of
haar beroep (dure kunst, auto’s,
kleding, of gadgets).
• Altijd de nieuwste spullen hebben.
• Heel vaak op vakantie gaan.
• Vage omschrijvingen/verhalen
over wat iemand als beroep doet.
Melden loont
Een anonieme melding via Meld
Misdaad Anoniem zorgde op 28
januari 2022 voor sluiten van een
bedrijfspand aan de Grote Wade
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op bedrijventerrein De Liesbosch in
Nieuwegein. Meldingen over criminele activiteiten nemen de gemeente Nieuwegein en de politie
zeer serieus. De politie ontvangt
graag signalen van bewoners uit
de wijk als zij dit soort situaties bemerken. Je kunt je vermoedens
melden bij politie via 09008844 of
anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 08007000.
Terugblik Burgernet 2021
Inmiddels zijn er bijna 300.000
Burgernet-deelnemers in MiddenNederland (meting december
2021). Ongeveer de helft hiervan
gebruikt de Burgernet-app, de andere helft wordt benaderd via SMS/
spraak. Dit betekent dat ruim 15
procent van de bewoners in Midden-Nederland zich actief heeft
aangemeld om bij te dragen aan
een veilige buurt. Politie en de
gemeente Nieuwegein streeft er
naar om het aantal Burgernetdeelnemers te verhogen zodat samen
voor een veiliger Nieuwegein
gezorgd kan worden.
Wist je dat Burgernet tegenwoordig
ook een app heeft die je kunt
downloaden in de appstore? Op
deze manier kun je laagdrempelig
en gemakkelijk deelnemen aan
Burgernet. Ook kun je direct via de
app in contact komen met de meldkamer mocht een Burgernetactie
uitgezet worden.
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kasteel richten. Lena van Tuijl geeft mij
ook een zonnebril.
‘Welterusten Pippeloentje!’ roept Jan.
En dan duikt hij plat op de grond. Uit het
bovenste raam van het kasteel schiet een
lichtstraal naar de halve bol. De professoren steken de spiegels omhoog om het
licht te vangen. De stralen weerkaatsen
tegen de bol die alles weerspiegelt met
de felheid van de zon.
En de trollen? Die hollen weg, proberen
dat althans, maar het zonlicht vangt hen
in de beweging en dan staan er ineens
midden op het grasveld twee tot steen
gestolde trollen. De kleinste heeft de
houding van een schaatser vlak voor de
start. De grootste staat met één trollenteen op de grond, zijn armen en hoofd
afgewend van de kunstzon.
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in
Nieuwegein. Onlangs kwam haar
derde boek Het Tango algoritme uit.
Toen haar kinderen nog klein waren,
schreef Heleen De Troonladder en
Losse tanden, enkele kinderboeken
die spelen in de wijk Zuilenstein. Deze
boeken zijn via onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein tekent ze wekelijks haar
spinsels op met haar schrijverspen.

Reinhuizen CS
Deze keer deel zes van het vervolgverhaal over Reinhuizen CS, waarin
het nut van Beertje Pippeloentje wordt
besproken. Voorgaande afleveringen
over Reinhuizen CS kun je hier lezen.

Wat er vooraf ging: Saar heeft een trol
getekend. Die avond declameert professor Jan de Vries op het grasveld Beertje
Pippeloentje. Plotseling lijkt er iets te bewegen onder het theehuis.
Bij het licht van olielantaarns zie ik een
donkere gestalte oprijzen. En ik ben niet
de enige die het ziet. Alle professoren en
Lena van Tuijl kijken met open mond
naar de trol. Wanneer hij zich uitrekt, het
moet nogal ongemakkelijk zijn geweest
onder de brug van het theehuis, komen
zijn lange armen tot voorbij het puntdak.
Zijn benen zijn even dik als boomstammen, zijn schorsachtige huid glanst in het
licht van de olielantaarns. Hij zet een pas
naar voren, en wij zetten snel vier passen
naar achteren, maar hij komt niet naar
ons toe. Hij draait zich om en tilt iets op,
of beter gezegd: iemand. Met een dre-

unende bons zet hij de kleine trol op de
brug – deze trol reikt maar tot aan de
dakrand – en roept: ‘Doorgaan! Pippeloentje.’
Jan de Vries, de enige van ons die was
blijven staan, gaat zachtjes verder: ‘En
niet scheppen met een schepje, en niet
knikkeren en niet tollen, en niet rijmen
met de trollen…’
Hij praat steeds zachter. De trol buigt
naar voren om beter te horen, zet een
pas, en nog een.
‘En niet schrijven en niet rekenen, en
geen trollepoppetjes tekenen.’
Terwijl Jan praat loopt hij achteruit. De
trol komt steeds iets dichterbij. De kleine
trol stapt ook op het gras om beter te
horen. De professoren wijken uit, Lena
van Tuijl trekt mij mee, en ineens besef ik
dat Jan de twee trollen het grasveld op
lokt, in de richting van de glimmende
metalen bol die daar staat, het restant
van een experiment.
‘En niet roetjsen van de trap, maar…’ Jan
de Vries kijkt even achterom naar professor Kers. Die steekt zijn olielamp
omhoog. Verderop in het kasteel gaat
een lamp aan en uit, als een afgesproken
signaal.
‘Roetsjen, maar, maar wat?’ roept de trol.
‘En niet roetsjen van de trap, maar Pippeloentje eet zijn pap,’ fluistert Jan de
Vries. Hij loopt nog een paar meter in de
richting van de bol. ‘Geef het beertje
maar een zoentje,’ zegt hij, iets duidelijker tegen de kleinere trol.
De twee trollen staan nu naast elkaar op
het grasveld. Ik zie tot mijn verbazing dat
de professoren zonnebrillen hebben
opgezet en kleine handspiegels op het
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‘Pas op!’ roept professor Kers. Zijn kale
hoofd glimt als zon zelf. ‘Uit de weg!’
Het grote trollenbeeld wankelt onder de
zwaartekracht, tonnen steen dreigen neer
te komen op de hooggeleerde heren. Ik
ben allang veilig naar de andere kant van
het pad gevlucht. De professoren laten
hun spiegels vallen en stuiven uit elkaar.
Meteen wordt het een stuk donkerder.
Vaag zie ik hoe Lena van Tuijl met haar
bezem zwaait. De trol zwenkt opzij, er
klinkt een knal. Als het geluid van een
steenlawine is weggestorven, ligt er enkel
nog een grote hoop kiezels op het gras,
naast het beeld van een klaar-voor-destart trol.
De spiegelbol gloeit na en in dat gouden
schijnsel lopen we voorzichtig op de het
beeld af. Jan de Vries staat op en veegt
de grassprieten van zijn kimono.
‘Werkelijk,’ vraag ik hem, ‘Beertje Pippeloentje?’
‘Pippeloentje doet het altijd goed,’ zegt hij
met een glimlach. ‘Vervelende neefjes,
boze trollen. Iedereen houdt van Pippeloentje.’ Iets serieuzer vervolgt hij:
‘Trollen zijn dol op rijmpjes en raadsels.
Het is de kunst om ze aan de praat te
houden tot de zon opkomt.’
‘Of tot je een zon maakt,’ zeg ik.
De professoren schudden elkaar de
hand.
‘Mooi, nieuwe kiezels voor de parkeerplaats,’ zegt professor Kers.
‘Wacht nog even met de buit verdelen.’
Lena van Tuijl veegt wat steentjes weg
met haar bezemsteel. ‘Er loopt een derde
trol los in Nieuwegein. En dat is een
gemene.’
Wordt vervolgd.
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Hulp nodig
bij het bepalen
van je stem?
Tweede Kamerlid Senna Maatoug

Ga in gesprek
met Tweede Kamerlid
Senna Maatoug
Tweede Kamerlid Senna Maatoug zal
aanwezig zijn bij het laatste event van
GroenLinks in Nieuwegein. Op maandag 7 maart vanaf 19.30 uur zal zij op
het Oosterlicht College Nieuwegein
(Dieselbaan 10) aanwezig zijn om het
gesprek aan te gaan met de inwoners
van Nieuwegein.
GroenLinks lijsttrekker Alma Feenstra:
'We zijn erg blij dat Senna Maatoug in
Nieuwegein komt spreken. Want zij is een
enthousiast pleitbezorger van echte alternatieven voor de grote problemen zoals
sociale ongelijkheid en de klimaatcrisis.
Eerder sprak Senna zich al helder uit voor
een nieuwe vorm van economie waarin
duurzaamheid, klimaatbeleid en sociale
rechtvaardigheid hand in hand gaan. Wij
hopen dan ook op een grote opkomst om
met elkaar te spreken hoe dit in Nieuwegein
vorm kan krijgen.'
De avond start met een korte inleiding
door de stichting Samen Duurzaam Nieuwegein en een inleiding door de GroenLinks wethouder Marieke Schouten over
het beleid in de afgelopen coalitieperiode. Vervolgens hebben we een debat met
de zaal over wat we verder in 2022-2026
willen bereiken voor Nieuwegein.
Daarna neemt Senna het stokje over. Ze
wil het liefste het debat aangaan, dus ze
komt geen lezing houden. Dé uitgelezen
kans dus om met haar in gesprek te gaan.
Deze avond staat open voor alle bewoners van Nieuwegein, dus wees welkom
en neem vooral ook geïnteresseerden in
dit onderwerp mee. De toegang is gratis
en aanmelden is niet verplicht.

Deze kieswijzer
is voor Nieuwegein
Waar de één al trouw vijftig jaar
op dezelfde partij stemt, twijfelt
de ander nog tot in het stemhokje. Voor iedereen die wel wat
hulp kan gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen aankomende woensdag 16 maart,
zijn kieswijzers vaak een belangrijk hulpmiddel.

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

Eerder hebben we al alle programma’s voor de inwoners onder elkaar gezet in dit artikel.

ijzers. Vervolgens werd er bekeken
welke stellingen de kiezer een
duidelijk beeld zou geven.

In Nieuwegein kun je stemmen op:
VVD, Verenigde Senioren Partij
(VSP), PvdA, GroenLinks, D66,
CDA, ChristenUnie, Lokale
Vernieuwing, Ieders Belang,
Stadspartij Núwegein, Jezus Leeft
en de Unie van Nieuwegein

Hoewel de meeste kieswijzers al
online staan, verwachten vrijwel
alle aanbieders de grootste drukte
in de laatste dagen. Dat ziet ook
Anne van de Meerakker. 'We zien
dat meer dan 50 procent op de dag
van de verkiezingen of de dag
daarvoor MijnStem invult.'
Of MijnStem daarmee de kiezer
ook het zetje in een beslissende
richting geeft, durft ze niet te zeggen. Dat is ook omdat Citisens niet
bijhoudt welke uitslag iemand
krijgt. 'Mensen vullen met verschillende gedachten zo’n stemhulp in.
Sommigen weten al waarop ze
gaan stemmen en willen dat even
controleren. Je hebt ook de twijfelaars, daar heeft de stemhulp wellicht meer invloed op de uiteindelijke keuze. Maar wij zien uiteindelijk
de uitslag niet, dat willen we ook
niet weten vanwege privacy.'

In tegenstelling tot de landelijke
verkiezingen, valt er bij de
gemeenteraadsverkiezingen weinig
tot niets te kiezen. Het maken van
een lokale kieswijzer is maatwerk
en een tijdrovende, dure klus.
Gemeenten betalen dit uit eigen
middelen en kiezen dus ook zelf
met welke aanbieder zij in zee
gaan. Toch is er voor alle 26
Utrechtse gemeenten tenminste
één kieshulp. Alle kiezers kunnen
terecht bij MijnStem, dat wordt
gemaakt door Citisens.
Dat MijnStem in zoveel gemeenten
actief is, komt doordat er niet alleen in opdracht van gemeenten
wordt gewerkt. In Nieuwegein is
dat wel het geval. Medewerkers
van Citisens gingen langs bij de diverse partijen in Nieuwegein en
sprak met hen over de hete hang24
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Juf Sarah wenste voor haar klas een dans- of dramales

Wens
voor je Muntenbuur(t)
Kamermuziekconcert
in de Dorpskerk
in Jutphaas
Op zondag 13 maart wordt er in de
Dorpskerk aan de Nedereindseweg in
Nieuwegein (Jutphaas) een kamermuziekconcert georganiseerd. Op het
programma staat barokmuziek uit
Nederland, Duitsland, Italië en Engeland. Het concert begint om 16.00 uur,
entree is € 10,00. Kaartverkoop aan de
kassa.
Het concert wordt gegeven door het
Gheyn Consort, een barokensemble dat
haar thuisbasis heeft in de Dorpskerk in
Jutphaas. Na precies twee jaar (het laatste concert was op 8 maart 2020!) start
het ensemble weer met haar maandelijkse kamermuziekconcerten.
De Dorpskerk is vanwege haar intieme
karakter en goede akoestiek zeer geschikt voor muziek in kleinere bezettingen, zoals kamermuziek.
Het ensemble bestaat uit Annoesjka
Cabo en Amerentia van der Kooij (viool),
Barbara Bekhof (altviool), Guus Fabius
(cello) en Arno van Wijk op klavecimbel.

Ruim veertig kinderen, jongeren, ouders en grootouders zaten in spanning in Buurtplein
Batau, want er zouden zes wensen ingewilligd worden.

Trees zorgde voor een echte verrassing voor haar buurvrouw Corrie, die net haar eerste dialyse
heeft gehad. 'Ze heeft geen keuze,
maar petje af voor haar.' Corrie
houdt van vrolijke kleuren en was
blij met de kleurboeken met kleurpotloden en een vrolijk bos bloemen.
Juf Sarah had een wens ingediend
voor de leerlingen van groep 8. Een
dans- of dramales wilde ze, omdat
de kinderen door corona zo weinig
konden de afgelopen 2 jaar. De vier
leerlingen die de prijs kwamen ophalen hebben zin in de dansles.
Wie weet zien we ze nog eens optreden!

Wat is hennepbiobrandstof
en hoe
kan het de wereld helpen?
Hennepbiobrandstof is iets serieus om
over te praten, maar wat zijn biobrandstoffen en wat is hennepbiobrandstof?
Hoe kunnen we het gebruiken en wat
zijn de voor- en nadelen? Met de toenemende verwoesting van onze planeet is het nooit belangrijker geweest
te zoeken naar een duurzaam alternatief voor olie als brandstof.
(verder lezen)

Samantha gunde Revella tuingereedschap. Revella zorgt al een
tijd voor meer kleur in de bomentuintjes rondom de Souvereinburg.
Ze plant er bloemen en groenten,
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zoals tomaten. Ze wil ook graag
aan de slag met de nieuwe geveltuin, maar heeft geen gereedschap.
Samantha wil haar aanmoedigen
om hiermee door te gaan. Dat gaat
vast goed komen met de tuinbon.
Dokter Sanneke van huisartsenpraktijk Dukatenburg wilde haar
assistente Aleksandra graag verrassen. Ze wenste daarom voor
Aleksandra een dagje Efteling
samen met haar zoon. Aleksandra
staat altijd voor iedereen klaar en
heeft de hele coronatijd zich
enorm ingezet voor de praktijk.
Welverdiend!
Erica had een wens voor haar buurman Martin. Hij houdt de omgeving van het Muntplein netjes en
ze wilde hem verrassen met wintervaste planten voor op zijn
balkon. Jammer genoeg moest
Martin thuisblijven door Corona,
dus Erica gaat de tuinbon binnenkort persoonlijk langsbrengen.

De jongeren Mohamed, Ayberk,
Anthony en Digen willen graag een
keer koken voor ouderen in de
buurt. Met de waardebon van 100
euro denken ze ongeveer 20 bewoners van een heerlijke maaltijd
te kunnen voorzien. Wilt u mee
eten, stuur dan een mail naar
muntenbuurt@nieuwegein.nl.
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het organiseren van activiteiten en
evenementen.
Waar houd ik mij als buurtsportcoach
evenementen zoal mee bezig? Deze
week is het voorjaarsvakantie, dus ligt
de focus op het organiseren van de
Vakantie Games. Dit zijn sportieve
activiteiten die we iedere
schoolvakantie organiseren voor 0 –
12 jarigen. Dit doen we vaak in
samenwerking met lokale partners,
zoals sportverenigingen, MOvactor,
de KOM en bibliotheek de Tweede
Verdieping. Samen maken we het
mogelijk!

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 vierde column valt de eer te
beurt aan Xanne Nanuru,
buurtsportcoach Evenementen:

Laten we met z'n allen
sport op de lokale
politieke agenda zetten!

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!

Sinds afgelopen zomer ben ik
werkzaam bij SportID als
buurtsportcoach Evenementen. Met
veel plezier organiseer ik
verschillende activiteiten en
evenementen op het gebied van sport
en bewegen voor inwoners van
Nieuwegein. Om te begrijpen waar
mijn passie voor het organiseren van
evenementen vandaan komt neem ik
je mee terug in de tijd. Mijn ouders
zijn al jaren beide actief in de
turnsport. Als klein meisje werd ik dan
ook vaak meegenomen naar
turnwedstrijden. Dan liep ik hele
zaterdagen, vaak zo’n 10 - 12 uur per
dag, in een sporthal. Vervelend?
Helemaal niet! Ik vond het heerlijk om
bij deze evenementen te helpen. Het
begon met het ophalen van
jurybriefjes als ‘jurymeisje’, later werd
dit bijvoorbeeld het invoeren van
scores op de laptop, helpen bij de
catering of fungeren als speaker.
Wat ik van deze lange zaterdagen in
de sporthal heb geleerd? Een
heleboel, maar het belangrijkste is
misschien wel: een evenement
organiseren doe je niet alleen! Ik zag
met eigen ogen hoeveel mensen,
vaak vrijwillig, hun zaterdag opgaven
om er samen een mooie dag van te
maken voor de sporters en het
publiek. Deze ervaringen neem ik
mee in mijn huidige werkzaamheden
als buurtsportcoach Evenementen.
Mijn doel? Samen met lokale partners
iedere inwoner van Nieuwegein in
beweging krijgen en behouden door
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Naast de Vakantie Games zijn we op
dit moment druk bezig met de
organisatie van het lokale sportdebat
voor Nieuwegein. Dit debat, wat
plaatsvindt op donderdag 10 maart
2022, wordt georganiseerd met oog
op de komende
gemeenteraadsverkiezingen. De
gemeente is namelijk cruciaal voor
het sportbeleid. Van de ruim twee
miljard euro die overheid jaarlijks
uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard
van de gemeenten. De keuzes van
het nieuwe gemeentebestuur hebben
dus zeker invloed op het lokale sporten beweegbeleid voor de komende
vier jaar. Daarom stellen we de
lijsttrekkers van alle lokale politieke
partijen flink aan de kaak. Aan de
hand van vijf stellingen debatteren zij
over vraagstukken als: ‘’Moet iedere
school in Nieuwegein zich aansluiten
bij de gezonde school aanpak?’’,
‘’Moet sport een publieke voorziening
worden?’’ en ‘’Hoe zorgen we ervoor
dat iedere inwoner van Nieuwegein
kan deelnemen aan sport- en
beweegactiviteiten?’’. Aan het einde
van het debat heeft Anneke van
Zanen-Nieberg, voorzitter van
NOC*NSF, de eer om de prijs voor de
beste debater uit te reiken.
Ben jij benieuwd naar de plannen van
de lokale politieke partijen op het
gebied van sport en bewegen? Volg
dan donderdag 10 maart vanaf 19.30
uur het sportdebat. De link naar de
livestream wordt van te voren
gedeeld op onze Facebookpagina.
Laten we met z’n allen sport op de
lokale politieke agenda zetten!
Xanne Nanuru

Alle natuurexcursies
in Nieuwegein:
hier moet je zijn!
Op natuurexcursie in de buurt van
Nieuwegein? Via Localnatureguide is
sindskort het meest complete overzicht
met natuuruitjes te vinden. Het platform startte in in 2020 met tientallen
zelfstandige natuurgidsen, maar toont
sinds deze maand ook honderden activiteiten van grote natuurorganisaties
in heel Nederland. Specifiek voor excursies in Nieuwegein is er nu een
overzicht van alles wat er te doen is in
de natuur!
'In Nederland zijn er heel veel aanbieders
van natuurexcursies, maar er is geen duidelijk overzicht van al het aanbod. Hierdoor
missen veel lokale natuuractiviteiten de
aandacht die ze verdienen', vertelt medeoprichter Erik van Bemmel. 'Via Local Nature Guide proberen we het aanbod van onszelf en vele andere natuurorganisatie zo
compleet mogelijk weer te geven. De focus
ligt daarbij zeker op lokaal.'
Er is een speciale overzichtspagina aangemaakt met alle natuurexcursies en beschikbare natuurgidsen in Nieuwegein.
'We hopen hiermee mensen lokaal de natuur
te laten ontdekken en de natuur echt in te
trekken. Het aanbod is nu al heel groot,
maar in de aankomende maanden hebben
wij als doel om alle excursies in Nederland
te kunnen tonen en zal het aanbod nóg groter worden. Op die manier weet je altijd wat
er te doen is in de buurt.”
Over Local Nature Guide
Local Nature Guide biedt het grootste,
meest gevarieerd aanbod natuurexcursies
en natuurgidsen van Nederland. Op basis
van reviews, plaats, beschikbaarheid, expertise en prijs kies je de perfecte natuurexcursie of gids voor jou.

FOTO'S: STOEREFOTOS.NL
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Niek van Vliet in het midden met zijn collega’s

Stoere foto’s
van St. Antonius-verplegers
uit Nieuwegein
gaan viraal op internet
Elf mannelijke verpleegkundigen van
het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hebben zich laten portretteren. Dit
deden zij om hun beroep, waar zij trots
op zijn, een positief gezicht te geven.
Het bericht en de foto’s op LinkedIn
gaat momenteel viraal op Social Media.
Doordat het de laatste maanden in de berichtgevingen vaak ging over personeelstekorten, onderbetaling en hoge werkdruk,
zou men kunnen denken dat het beroep
van een verpleegkundige niet erg aantrekkelijk is. ‘Echter is dit niet het geval’ aldus
initiatienemer Niek van Vliet die zelf werkzaam is op de Longafdeling van het ziekenhuis in Nieuwegein.
Niek: ‘Het is een uiterst afwisselend vak
waarbij je jezelf ook nog eens kunt ontwikkelen in de breedte van het vak, maar
ook diepgang kunt op een specifiek specialisme bijvoorbeeld. Maar belangrijker
nog is dat deeze verpleegkundigen enorm
veel plezier maken tijdens hun werk.’
Bij het maken van de foto’s is bewust
gekozen voor een stoere uitstraling. ‘Het
begon een beetje ludiek met een grapje
over een marinierskalender, maar we
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wilden eigenlijk vooral laten zien dat het
niet zielig is om in de zorg te werken.’
Mensen krijgen ten onrechte de indruk dat
het alleen maar kommer en kwel is voor
verpleegkundigen, denkt Niek. ‘Maar heel
veel collega’s herkennen zich daar niet in.
Het beeld over de werkdruk en de salarissen klopt wel, maar dit neemt ons werkplezier niet weg en aan de cao wordt
bovendien gewerkt.’
Dat werken in de zorg wordt gezien als
vrouwenberoep, merkt hij regelmatig. ‘Ik
denk dat het nog niet helemaal normaal is
dat mannen ook verpleegkundigen kunnen zijn. Als ik het vertel, is de reactie
meestal enigszins verbaasd. Terwijl dit
vak ook heel geschikt is voor mannen. Er
komt veel techniek bij kijken, je kunt je
specialiseren en het is enorm afwisselend.’
Niek is blij met de enorme respons op zijn
foto-actie. ‘Dit is boven verwachting, maar
blijkbaar wordt het dus gewaardeerd en is
dit geluid niet zo vaak te horen. Ik zie het
als er erkenning, 99 procent van de reacties is ook enorm positief.’
Er is inmiddels een kalender van de foto’s,
maar die hangt op de longafdeling van het
Sint Antonius en is niet te bestellen.
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Meer kansen voor starters
en middeninkomens
in Nieuwegein
op een koopwoning

Woningen met een WOZ-waarde tot
440.000 euro kunnen alleen nog worden
gekocht om er zelf in te gaan wonen.
Hiermee weert Nieuwegein beleggers van
de koopwoningenmarkt en krijgen starters
en middeninkomens meer kansen om een
woning te kopen. Verhuren mag dan alleen nog onder strikte voorwaarden.
Wethouder Hans Adriani: 'Woningen voor
starters en mensen met een middeninkomen
zijn schaars in Nieuwegein. Terwijl er veel
vraag naar is. Het is extra zuur, dat men
voor deze betaalbare woningen moet concurreren met beleggers, die de woningen
willen gaan verhuren. Beleggers kunnen
woningen zonder ontbindende voorwaarden
kopen en hogere prijzen bieden. Met de opkoopbescherming willen we hier iets tegen
doen. Met invoering van de opkoopbescherming geven we starters en middeninkomens in onze gemeente meer kans op de
krappe huizenmarkt.'
In navolging van gemeente Utrecht, zet
Nieuwegein vaart achter invoering van de
regeling ‘opkoopbescherming’. Veel andere gemeenten in de regio zijn dit ook
van plan. Uitwijken naar omliggende
gemeenten heeft voor beleggers hierdoor
geen zin.
Het voorstel van het college van Nieuwegein is om de opkoopbescherming in te
voeren voor goedkope en middeldure
woningen. De prijsgrens ligt op een WOZwaarde van 440.000 euro.
Als de gemeenteraad eind april instemt
met de regeling, gaat deze voor alle woonwijken in Nieuwegein gelden. Woningen
kunnen alleen nog worden gekocht voor
zelfbewoning. De regeling kent een aantal
uitzonderingen. Het blijft wel mogelijk om
een woning te verhuren aan familieleden,
of als de woning is verbonden aan een
bedrijfsruimte. Of als de eigenaar tijdelijk
naar het buitenland gaat. In deze gevallen
kan men een vergunning aanvragen. De
regeling geldt voor de eerste vier jaar na
aankoop van de woning.

De kruising wordt nu beveiligd met verkeerslichten. Zolang de slagbomen nog
niet zijn geplaatst, blijft deze kruising
beveiligd met verkeerslichten. Fietsers
kunnen tot die tijd nog niet vanuit twee
richtingen gebruik maken van de nieuwe
fietspaden. De markering op de nieuwe fietspaden zal daarom pas worden aangebracht nadat de slagbomen zijn geplaatst.
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Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein wil starters
en mensen met een middeninkomen
meer kansen bieden op een betaalbare
koopwoning. Daarom stelt het college
aan de gemeenteraad voor, om de
regeling ‘opkoopbescherming’ in te
voeren. Deze regeling zorgt ervoor dat
het niet meer mogelijk is om in Nieuwegein een betaalbare woning te
kopen en deze daarna te verhuren.

sen. Zij ging hiermee akkoord in maart
2021. Deze slagbomen komen er alleen
voor het fietsverkeer ter hoogte van het
fietspad aan beide zijden. De maatregelen
zijn bedoeld om de veilig-heid van het
verkeer op deze kruising verder te verbeteren. Gedurende de werkzaamheden
zal het verkeer worden omgeleid.

Tramovergang
halte Zuilenstein
op de schop
Het tragische ongeluk van Sam Oostveen met zijn scooter en een tram bij
de tramhalte Zuilenstein is aanleiding
voor de aanpak van de verkeerssituatie aan de Symfonielaan. Ook in 2013
kwam even verderop een scooterrijder
onder de tram. De werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd tot dinsdag
26 april aanstaande.
Het ongeluk gebeurde maandag 11 mei
2020 waarna de gemeente, mede op
initiatief van de ouders van Sam Oostveen, besloot de fietspaden aan weerszijden van de kruising van de Symfonielaan
met de trambaan te verbreden. Aansluitend op deze werkzaamheden zal het
trambedrijf van de provincie Utrecht hier
een installatie met slagbomen laten plaat-

Informatieavond
over Oekraïne
Wat kun jij doen?
De oorlog in Oekraïne
houdt ons allemaal
bezig. Misschien heb je
vragen, of wil je weten
wat je kunt doen voor
vluchtelingen. De bibliotheek organiseert daarom op vrijdag 11 maart
van 20.00 tot 22.00 uur
een bijeenkomst. Drie
experts beantwoorden
vragen en geven achtergrondinformatie.
Mr. Hanneke van Eijken is
universitair docent en onderzoeker Europees recht.
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Werkzaamheden
Om het fietspad te verbreden, zal de aannemer de oude verharding op de kruising
van de trambaan verwijderen. Deze wordt
verwijderd met een freesmachine. De
aansluiting op het spoor van de trambaan
wordt handmatig gesloopt. Vervolgens
brengt de aannemer de nieuwe verharding aan en plaatst hier nieuwe belijning
voor de fietsstroken en detectielussen
voor de installatie met verkeerslichten.
Bereikbaarheid
Woningen en bedrijven in de directe omgeving blijven bereikbaar. Omdat de kruising wordt open gebroken, is het wel nodig om een omleiding in te stellen. De
kruising van de Symfonielaan met de
trambaan zal tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden daarom worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer behalve het openbaar vervoer. Weggebruikers
worden ter plaatse omgeleid. Zie de borden langs de weg voor de omleiding.
In Nieuwegein staan de tramovergangen
al langer ter discussie. Lees ons dossier.

Ook te gast is prof. Dr.
Cedric Ryngaert (Universiteit Utrecht), gespecialiseerd in internationaal
recht. Wouter Bolding van
Steunpunt Vluchtelingen
Nieuwegein zal veelgestelde vragen over vluchtelingen uit Oekraïne beantwoorden en ingaan op wat
je kunt doen om te helpen.
Zoals burgemeester Backhuijs zei: 'Of het nu groot
of klein is: laten we als
Nieuwegeinse gemeenschap onze handen uit de
mouwen steken om getroffen Oekraïners te helpen.'
Meedoen op vrijdagavond
11 maart? De bijeenkomst

in de bibliotheek is gratis
en voor iedereen toegankelijk. Geef je op via
de website van de
bibliotheek De tweede
verdieping.
(Nep)nieuws
Kranten, televisie, social
media, YouTube tot TikTokfilmpjes aan toe: het
nieuws staat vol met updates over de situatie in
Oekraïne. Bijhouden van
het nieuws is soms confronterend. Bovendien is
het de vraag of alle informatie die je ziet, wel klopt.
Op de website van de bibliotheek vind je tips om
informatie te beoordelen.
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Inschrijven:

Gratis kennismaking
met padel bij TV Vreeswijk
Tennis- en Padelvereniging TV Vreeswijk nodigt inwoners van Nieuwegein
uit om meer aan sport te doen door
kennis te maken met Padel. Hoe meer
we bewegen des te gezonder we blijven, dat is ook de leus van de gemeente Nieuwegein die deze actie ondersteunt. Sinds 2021 heeft TV Vreeswijk twee padelbanen.

FOTO: AREND BLOEMINK
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Clarion Wegerif

Hoogheemraadschap na
inspectie Lekdijk:
‘Die ligt er goed bij!’

Jos Peters van TV Vreeswijk: ‘Dit vroege
voorjaar hebben we een actie met een
gratis kennismakingsles, gegeven door
de Tennis- en Padelschool van Peter
Paul Schrauwen op de zondagen 20 en
27 maart en 3 en 10 april. Je kunt één
van deze zondagen kiezen, waarna tijdstip en indeling later volgen. Je kunt ook
aangeven met welk viertal je wilt lessen.
Ook leden van TV Vreeswijk kunnen zich
opgeven voor deze actie.’

De Lekdijk tussen Amerongen
en Schoonhoven ligt er ‘goed
bij.’ Dat zegt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waar Nieuwegein onder
valt. Dit blijkt na een inspectie
van de 55 kilometer lange dijk
ten noorden van de rivier. De
Lekdijk wordt tweemaal per jaar
te voet gecontroleerd, in het
voorjaar en in het najaar.

Vond je het leuk en wil je door, dan kun
je vier extra lessen volgen waarin je de
basistechnieken leert om het spel te spelen. Dat is bijna altijd in dubbels, met vier
personen, twee tegen twee. Dit voorjaar
geldt een speciaal actietarief: vier lessen
voor in totaal slechts € 40,00 per persoon. Opgeven voor de (gratis) lessen
kan op de website van TV Vreeswijk.

Bij de voorjaarsinspectie is er extra
aandacht voor mogelijke schade
door drijfvuil als gevolg van hoogwater. De waterschapsmedewerkers bekijken onder meer of de
grasmat van de dijk in orde is, of
en waar scheuren of verzakkingen
zijn en of er schade is door het
graven van dieren. De dijk heeft de
toets ruimschoots doorstaan. 'We
hebben natuurlijk wel wat kleine
dingen gevonden', zegt woordvoerder Clarion Wegerif. 'Wat opschot van kleine boompjes en wat
percelen waar nu al schapen grazen.
Dat mag nog niet, dus daar gaan
onze handhavers nog op af.'
Controle
Op basis van de resultaten van
deze inspectie neemt het waterschap maatregelen om de conditie
van de dijk weer in orde te maken.
In het najaar wordt de controle opnieuw gedaan, dan is het vooral
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om te kijken of de dijk winterklaar
is. Het is elk halfjaar weer een
klusje, zegt Wegerif, waarbij de
dijk wordt opgedeeld in vakken van
tien kilometer. Medewerkers van
het hoogheemraadschap lopen op
zo’n dag in tweetallen over de weg
en over het buiten- en binnentalud. Gisteren was het trouwens
geen straf om zo lang buiten te
zijn. 'We hadden mooi weer besteld
en ook gekregen.'
De noordelijke Lekdijk beschermt
een groot deel van Utrecht en de
Randstad tegen overstromingen.
De kans dat de dijk doorbreekt is
klein, maar de gevolgen zijn groot;
daarom moet de dijk in goede conditie zijn.
Voorjaarsinspectie
van de Lekdijk
De Lekdijk wordt tweemaal per jaar
te voet geïnspecteerd, in het voorjaar en het najaar. Bij de voorjaarsinspectie is er extra aandacht voor
mogelijke schade door drijfvuil als
gevolg van hoogwater. De waterschapsmedewerkers bekijken
• of de grasmat van de dijk in orde
is
• of en waar scheuren of verzakkingen zijn
• of en waar drijfvuil ligt
• of en waar schade is ontstaan
door drijfvuil, ijs of het graven van
dieren
• of en waar op een andere manier
de werking van de waterkering
wordt beïnvloed.
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Nieuwegein kan niet
van het Russische gas!
Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen hun energiecontracten
met Gazprom Energy NL voorlopig niet
stopzetten. Dat meldt de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), na
onderzoek van kenniscentrum Europa
decentraal.

De bodem is bereikt
In de nacht van zaterdag 26 februari begon de sloop van de trambaan in het
centrum van Nieuwegein. Aannemer
Dura Vermeer zette er direct tempo in.
In vijf dagen werd hier de oude trambaan volledig verwijderd. We hebben
het dan over de gehele betonnen baan,
38 masten voor de bovenleiding, 3200
meter kabels voor de stroomvoorziening en 1600 meter aan spoorstaven. De
bodem is inmiddels bereikt. Op een
zandbaan met een totale lengte van 400
meter verrijst nu de onderbouw voor de
nieuwe trambaan en halte.
Al dit sloopwerk brengt een uitgebreide
logistieke operatie met zich mee. Want
voordat de nieuwe trambaan en halte
gebouwd kunnen worden, moest eerst al
het oude bouwmateriaal worden afgevoerd. De afgelopen dagen waren warm
en droog. Om overlast als gevolg van stof
te verminderen, werd daarom gesproeid
met water. Zowel de sloop als de nieuwbouw wordt uitgevoerd door werkploegen
die lange dagen maken tussen 7.00 en
23.00 uur. De afgelopen dagen was er
voor bewoners vanwege de sloop behoorlijk wat lawaai vanaf de bouwplaats. Hinder werd door de aannemer zo beperkt
mogelijk gehouden door het beton van de
oude trambaan in stukken te zagen, wat
zorgde voor een relatief korte slooptijd.
Om geluidsoverlast te verminderen, heeft
de aannemer ook geluidsschermen
geplaatst.
Voorproefje
De trambaan in het centrum van Nieuwegein is nu verdwenen. Maar op het bouwterrein tegenover de oude halte zie je al
een voorproefje van de nieuwbouw. Daar
is de ondergrond en fundering klaargezet
voor een deel van de nieuwe tramhalte.
Op de zandbaan werkt Dura Vermeer
sinds 3 maart aan de opbouw van de
nieuwe tramlijn. Dit betekent dat er een
nieuwe ondergrond wordt aangebracht
met daarop een betonnen constructie
waarin het spoor zal worden gebouwd.
Vervolgens wordt van vroeg tot laat ge-

werkt aan de bovenbouw, de masten en
de draden voor de stroomvoorziening, en
uiteraard aan de nieuwe tramhalte. Ook
onder het spoor heerst volop activiteit.
Vandaag wordt een nieuwe mantelbuis
geplaatst voor de stadsverwarming. De
buis heeft een lengte van 36 meter en
verdwijnt over de volledige lengte in één
stuk de grond in onder de trambaan, een
bijzondere gebeurtenis.
Bouw nieuwe trambaan
Nu alles is gesloopt, zal het werk aan de
nieuwe trambaan naar verwachting minder overlast met zich meebrengen voor
bewoners in de directe omgeving. Het
plaatsen van de nieuwe spoorstaven en
bovenleiding wordt in de nacht uitgevoerd.
Op 3 en 4 maart wordt heiwerk uitgevoerd
voor het oostelijke perron van de nieuwe
tramhalte. Deze heiwerkzaamheden worden vanwege het geluid uitgevoerd tussen
7.00 en 16.00 uur. De werkzaamheden
aan de ondergrond van de trambaan
duren circa een week. Het opbouwen en
afronden van de nieuwbouw van de trambaan duurt vervolgens ongeveer twee
weken.
Werkzaamheden Zuidstedeweg
Tot eind maart werkt Dura Vermeer ook
op de Zuidstedeweg aan het asfalt van het
wegdek en aan het spoor van de trambaan. Daar wordt in de weg een nieuw
wissel geplaatst voor de trambaan. Het
oude wissel is inmiddels al verdwenen. Op
de Zuidstedeweg zijn daarvoor rijstroken
afgezet. Met ingang van 13 maart is het
werkterrein van de aannemer op de Zuidstedeweg verplaatst naar de rijstroken in
de richting van de A.C. Verhoefweg. De
Zuidstedeweg blijft open voor het doorgaande verkeer maar vanaf 13 maart
zullen weggebruikers merken dat op dit
gedeelte van de weg een rijstrook is afgezet. De kruising van de Zuidstedeweg met
de Koekoekslaan blijft tot eind maart afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse met
borden omgeleid. Verkeer kan nog steeds
het St. Antonius Ziekenhuis bereiken via
deze omleiding. Ook de ambulancepost
van het ziekenhuis blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden bereikbaar.
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In de provincie Utrecht is de lijst met gemeenten die een contract met Gazprom
hebben lang. Bunnik, De Bilt, Eemnes,
Houten, Leusden, Lopik, Montfoort,
Nieuwegein, Oudewater, Soest, Stichtse
Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duursteden, Woerden,
Woudenberg en Zeist hebben allemaal een
contract met de Russische gasleverancier.
Dat geldt ook voor waterschap Rivierenland.
Nieuwegein gaf al aan zo snel mogelijk
van Gazprom af te willen. Zowel de gemeenteraad als het college zijn het daarover eens. 'Dit is een van de kleine dingen
waar je als gemeente echt invloed op hebt',
zei locoburgemeester en wethouder Ellie
Eggengoor. Het contract met Gazprom
loopt daar nu nog tot eind dit jaar.
Aanbestedingsnormen zitten in de weg
Ook in Utrecht gingen stemmen op om
van gasleverancier te wisselen. Maar daar
liet de gemeente al snel aan RTV Utrecht
weten dat de gemeente niet zomaar onder
het contract dat nog tot en met 2023 loopt
uit kan komen. Dat zoveel gemeenten
voor Gazprom kozen, komt onder meer
doordat het concern relatief lage prijzen
rekende. Ook Utrecht koos in 2020 vol
overtuiging voor het Russische gas. Volgens de gemeente was dit zelfs toendertijd
de enig mogelijke keus.
'De Europese aanbestedingsregels staan ons
bij aanbestedingen niet toe een Nederlands
bedrijf voorrang te geven ten opzichte van
andere in Europa gevestigde bedrijven',
verklaarde gemeente. 'In de aanbesteding
kwam Gazprom medio 2020 als beste uit de
bus en het voldeed aan onze duurzaamheidseisen, waardoor we voor de gunning
van de opdracht geen andere keuze hadden
dan deze partij te kiezen.'
Die Europese aanbestedingsnormen zitten
volgens de VNG nu ook de overheden en
waterschappen in de weg die van hun contract met Gazprom af willen. Doordat
Gazprom Energy NL geregistreerd is in
Nederland, valt het bedrijf niet onder de
economische sancties tegen Rusland. Ook
met het sluiten van nieuwe contracten
worden de instanties mogelijk gehouden
aan de verplichte aanbestedingsproce(verder lezen)
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Trainer Arie Koning (links)
en voorzitter Frans Schultz van VSV Vreeswijk

Arie Koning
nieuwe trainer
VSV Vreeswijk Heren 1
Na zes mooie seizoenen neemt Ronald
Cornet na dit seizoen afscheid van
VSV Vreeswijk. Arie Konig zal hem
gaan opvolgen.
Voorzitter Frans Schultz van VSV Vreeswijk: ‘Na een aantal goede gesprekken met
onder andere het bestuur, de technische
staf en een aantal spelers zijn we ontzettend blij dat we Arie Koning als nieuwe
trainer hebben aangetrokken. Zowel de
spelers als Arie zelf zijn enthousiast en
hebben zin in het volgende seizoen. De
komende periode zal hij vaak te zien zijn bij
de club om de sfeer hier te proefen en kennis te maken met de club.’
Koning was eerder trainer bij o.a.
Zwaluwen Utrecht 1911 en bij JSV in
Nieuwegein. JSV moest de trainer toen
laten gaan vanwege een verlaging van het
budget voor de zondagselectie. Dit kwam
vanwege teruglopende inkomsten (vooral
gemeentelijke subsidies).
Arie Koning heeft de laatste twee jaar
rust moeten houden vanwege een blessure aan zijn knie. Nu hij hersteld is gaat
Koning komend seizoen er weer vol tegenaan als nieuwe hoofdtrainer van VSV
Vreeswijk.

Fiscale gevolgen
van het gebruik
van een trading bot
De stijgend populariteit van het
handelen in cryptocurrency
heeft uiteraard ook de interesse
van de Belastingdienst gewekt.
Het bezitten van digitale valuta
kun je op belastingtechnisch gebied vergelijken met het beheren
van een traditionele spaarrekening of een aandelenportefeuille.
Cryptocurrency wordt dus gezien als vermogen en de winst
die gegenereerd wordt door het
handelen in digitaal geld als inkomsten. Dit laatste aspect roept
de vraag op of deze inkomsten
in box 1 of box 3 vallen. Zelfs het
gebruik van een trading bot kan
fiscale gevolgen hebben.
Strengere controle
op cryptocurrency bezit
Dat steeds meer mensen kiezen
om te handelen en/of te beleggen
in digitaal geld is de Belastingdienst uiteraard niet ontgaan. De
fiscus zal dan ook steeds intensiever controleren op cryptocurrency bezit. Het niet opgeven hiervan
wordt gezien als 'verhuld vermogen' en op deze overtreding staan
hoge boetes. Daarnaast wordt
streng toegezien op het juist aangeven van inkomsten die gegenereerd worden uit crypto handel.
Zoals aangegeven kunnen deze
inkomsten in box 1 of box 3 vallen.
Vallen ‘crypto inkomsten’
in box 1 of box 3?
Het is van belang om in kaart te
brengen op welke manier de 'crypto inkomsten' gegenereerd worden
om te bepalen of deze in box 1 of
box 3 aangegeven moeten worden.
Allereerst de theorie: In box 1 worden de (actieve) inkomsten pro34

gressief belast. Dit wil zeggen dat
er op een hoger inkomen meer belastingdruk staat. In box 3 worden
niet de actieve inkomsten belast
maar wordt er over de waarde van
het vermogen belasting geheven.
In de praktijk betekent dit dat een
crypto investering onder de vermogensheffing in box 3 valt. Hierop is
een heffingsvrij vermogen van toepassing. Sinds korte tijd staat er bij
de aangifte voor box 3 dat ‘virtuele
betaalmiddelen’ (waaronder de Bitcoins en altcoins vallen) worden
gezien als ‘overige bezittingen’.
Het handelen in cryptocurrency
wordt gezien als ‘vermogensbeheer’ en valt dus in box 3.
Is een trading bot
een element van speculatie?
Het inkomen dat vergaard wordt
door het minen van Bitcoins wordt
dit gezien als 'resultaat uit overige
werkzaamheden'. Dit valt dus in de
categorie 'verwachte inkomsten'
waardoor het onder box 1 valt en
hoger belast wordt. Het gebruik
van een trading bot (zoals
quantum-ai.io/nl/) is echter een
grijs gebied. In dit geval moet er
vastgesteld worden of deze trading
bot een element van speculatie is.
Is dit niet het geval en kan er redelijkerwijs een inkomen verwacht
worden uit het gebruik van deze
handelssoftware, valt dit onder box
1. Is het gebruik van de trading bot
puur speculatief en is het resultaat
niet te voorzien? Dan valt dit onder
box 3. De werking (met betrekking
tot de strategie die met de handelssoftware wordt toegepast) van
de trading bot en het algoritme
waarvan gebruik wordt gemaakt
zullen onderdeel vormen van de
risicoanalyse die moet leiden naar
het antwoord op dit vraagstuk.
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De theatervoorstelling Queen: The
Story is de nieuwe theater-tour van de
Nederlandse Queen Tribute Band Crazy
Little Things. Tijdens de show geeft de
groep een volstrekt uniek kijkje in de
muzikale keuken van deze legendarische Engelse band. Queen: The Story
werd gemaakt met medewerking van
onder meer Leo Blokhuis en Epicatoetsenman Coen Janssen.

'Queen zit in ons DNA'
Crazy Little Things is niet de standaard
tribute-band met uitdossingen en look-alike personages. Dat is ook terug te zien in
de theatershow. Het idee voor Queen:
The Story komt uit de koker van de bekende muziekjournalist Jean-Paul Heck
die tevens de drummer van de band is.
'Als journalist en hoofdredacteur heb ik
twee leden van Queen in de afgelopen
25 jaar meerdere keren gesproken. Daarbij werd al snel duidelijk dat zij niets hebben met Queen Tribute Bands die er op
het podium precies zo uit willen zien als
het originele Queen. Dat is precies de reden waarom we ons met Crazy Little
Things volledig focussen op de songs en
de sound van Queen.'
Net als bijvoorbeeld The Analogues die
het repertoire van The Beatles omarmen,
is de bezetting op het podium ook een
stuk groter. Crazy Little Things bestaat uit
zeven leden en volgens Heck is dat een
groot pluspunt. 'Daardoor zijn we in staat
om de bombastische sound van Queen
weg te zetten. Dat is ook precies wat wij
tijdens Queen: The Story gaan doen. Het
is een echte rockshow waarin op een

vileine manier veel elementen van oude
Queen-shows hebben geïntegreerd.' De
groep speelde de laatste jaren op talloze
grote festivals en poppodia maar de overstap naar het theaterpodium is volgens
Heck een logische stap. 'De focus tijdens
de show is op de muziek gericht maar ik
wilde het graag larderen met mooie
Queen-verhalen. Kijk, de hele Queengeschiedenis hoeven we niet meer te
vertellen, omdat bijna heel Nederland de
succesvolle Queen-film Bohemian Rhapsody al heeft gezien. Ik ben op zoek
gegaan naar verhalen en anekdotes die
minder bekend zijn.' Daarbij zitten ook
een aantal persoonlijke passages. Heck
haalde in 2011 Queen-gitarist Brian May
naar Nederland voor een grote gitaarprijs.

muziekmagazine en wij nemen samen ook
podcasts op. Hij wilde graag meewerken.
Op wat voor manier? Dat zul je zien tijdens de show.'

Daarnaast bezocht hij in het verleden
zowel May als drummer Roger taylor waar
hij in Engeland thuis bij de heren langs
ging. 'Maar het belangrijkste is dat de
muziek van Queen in mijn DNA zit. Net
zoals bij de andere leden van Crazy Little
Things. In zanger Marijn Geluk hebben we
een werkelijk fenomenale frontman die op
geheel eigen wijs de songs vertolkt. Daarnaast speelt onze gitarist Jeroen Lips precies zoals Brian May. Op de kenmerkende
Red Special gitaar en met een Engels
muntstukje als plectrum. Wij zijn allemaal
Queen-fans pur sang. En ja, dat hoor je
volgens mij wel terug in de manier waarop
wij het repertoire van deze geweldige
band spelen.'

(vervolg van pagina 31)

Voor Queen: The Story kreeg de band
ondermeer de hulp van popprofessor Leo
Blokhuis, ook al zo’n Queen-fan. Heck:
'Leo is één van de redacteuren van mijn
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Daarnaast werd Coen Janssen van de internationaal befaamde rockband Epica
gevraagd om het intro voor de show te
schrijven. 'Coen hoef je niets te vertellen
over Queen en hij is één van de beste
toetsenisten en componist van orkestrale
stukken in Europa. Dat voegt net iets extra’s toe.'

Nieuwegein kan niet
van het Russische gas!
dure. Dat kan ervoor zorgen dat er uiteindelijk toch een nieuw contract moet worden gesloten met Gazprom Energy NL.
De VNG zegt de roep vanuit de samenleving om het boycotten van Russisch gas te
begrijpen. 'Alleen gemeenten kunnen dat
eenvoudigweg niet zelf', aldus de vereniging. Daarom vraagt de vereniging het
kabinet om Europese afspraken te maken
over de aanbestedingseisen en aanpassingen door te voeren op de internationale
gasmarkt. Dan pas zou het mogelijk zijn
om bijvoorbeeld Gazprom uit te sluiten.
Ook is het vanwege de huidige inrichting
van de internationale gasmarkt onmogelijk om Russisch gas uit te bannen, stelt de
VNG. Gas wordt vanuit verschillende
bronnen over de wereld gemengd.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

De Digitale Nieuwegeiner
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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Lisa Osterman

A Seat at the Table

Op verhaal
vr 4 mrt, 20.30 uur, € 16,00
Lisa Ostermann scoorde in 2020
een hattrick op het Leids Cabaret
Festival; de jury-, publieks- en studentenprijs. Niet zo gek dus dat ze
door de Volkskrant werd uitgeroepen tot hét comedytalent van
2021. Haar eerste voorstelling ‘Met
z’n allen’ op vrijdag...

wo 9 mrt, 20.30 uur, € 22,00
Het vlijmscherpe ‘A Seat at the
Table’ begon als alom bejubelde
voorstelling op Oerol 2017 en werd
vervolgens geselecteerd voor het
Nederlands Theater Festival 2019
en bekroond met de Toneelschrijfprijs. Begrijpelijk, want het verhaal,
gebaseerd op ervaringen van de
spelers, over alledaags racisme en
uitsluiting is actueel...
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Gif
Carine Crutzen
en Stefan de Walle
di 8 mrt, 20.15 uur, vanaf € 25,50
Op dinsdag 8 maart staat ‘Gif’, de
bitterzoete ode aan verlies met
topacteurs Carine Crutzen en Stefan de Walle, in DE KOM. Een man
en een vrouw proberen na het
overlijden van hun kind te leven
met ‘wat er niet is en wel had
moeten zijn’...
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Micha Wertheim voor
heel even
do 10 mrt, 20.30 uur, € 19,00
Voor corona waren de kaarten niet
aan te slepen voor ‘Micha
Wertheim Voor Alle Duidelijkheid’.
NRC Handelsblad sprak van de
beste cabaretvoorstelling van 2019
en Trouw schreef in een vijfsterrenrecensie: “Onovertroffen. (…)
Wertheim ontregelt het publiek en
heeft echt iets...
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Roué Verveer

Oorlogswinter

wo 9 mrt, 20.15, vanaf € 22,50
Roué Verveer is een cabaretier die
nergens problemen in ziet, daar
grappen over maakt en zo elke
zaal plat speelt. Je gaat gegarandeerd met een goed gevoel naar
huis. ‘Zo Goed Als Nieuw’, op 9
maart in DE KOM, wordt weer open-top Roué. Niks geen gekke dingen, gewoon zoals je hem gewend
bent: optimistisch, vrolijk en hilarisch. Zet je schrap voor...

vr 11 mrt, 20.30 uur, vanaf € 16,50
‘Oorlogswinter’ van Jan Terlouw is
Nederlands bekendste jeugdboek
over de Tweede Wereldoorlog en
bestaat in 2022 precies vijftig jaar.
Theatergroep De Jonge Honden
bewerkte het tot een spannende
familievoorstelling over vriendschap, vertrouwen en volwassen
worden tijdens een oorlog en is op
11 maart te zien in DE KOM. In de
laatste oorlogswinter raakt...
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De Digitale Nieuwegeiner

Trampaviljoen met Koninginnesluis
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