De Digitale Nieuwegeiner
JAARGANG 27

WEKELIJKSE SELECTIE NIEUWS IN PDF-FORMAAT VAN PEN.NL

10 JUNI 2022

• Wellicht zijn dit onze nieuwe wethouders: Ellie Eggengoor, Guido Bamberg, John van Engelen en Marieke Schouten
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Alma Feenstra: coalitieakkoord
Slootjesdagen

JSV Oranjefestival is groot succes
Start bouw 40 sociale huurappartementen
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Aardappelkoekjes
met scholfilet
en haricots verts
Het recept.

Klimaatfietstocht
Morgen, 11 juni, organiseren de Groene Dorpskerk, Samen
Duurzaam Nieuwegein en Bloeiend Nieuwegein gezamenlijk weer
een klimaatfietstocht. Deze fietstocht is er om te laten zien wat er
allemaal al gebeurt in Nieuwegein om de gevolgen van de
klimaatverandering op te vangen. Het vertrek zaterdag 11 juni is om
10.00 uur bij de Dorpskerk aan de Nedereindseweg 1.
Voorafgaand aan de start zal een korte toelichting worden gegeven.
Onderweg zal op de verschillende plekken worden verteld wat de
gemeente Nieuwegein en haar partners doen aan de gevolgen van
klimaatverandering. De tocht duurt ongeveer twee uur en zal rond 12.00
uur worden afgesloten in de Dorpskerk met een kop koffie of thee.
Klimaatverandering is er al
Extreme hitte, droogte, maar ook overstromingen, komen in Nederland
steeds vaker voor. We moeten dus maatregelen nemen tegen de
gevolgen en daarmee tegelijkertijd de natuur herstellen. In Nieuwegein
gebeurt al veel maar je herkent het soms niet gemakkelijk. Tijdens de
klimaatfietstocht zien de deelnemers bijvoorbeeld bestrijding van
hittestress, grote bloemenperken, duurzame buurttuin, klimaatplein en het
Natuurkwartier.

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 Mokerschans in de wijk
Fokkesteeg.

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

Verborgen parels zichtbaar maken
De Klimaatfietstocht leidt je in ongeveer twee uren langs een aantal van
de genomen maatregelen. Je zult zien dat veel maatregelen niet alleen
effect hebben op het aanpassen aan de klimaatverandering, maar ook
positief zijn voor de biodiversiteit. Je hoort tijdens de tocht dat veel
Nieuwegeinse vrijwilligers(organisaties) actief zijn voor duurzame
ontwikkeling, een veelomvattend thema, van onze stad. De organisatie
wil alle bewoners van Nieuwegein graag kennis laten maken met deze
initiatieven.
Aanmelden
Aanmelden voor deze fietstocht kan door een e-mail te sturen aan
sdnvoort@gmail.com o.v.v. je naam en het aantal personen. Bij slecht
weer wordt de fietstocht uitgesteld. De organisatie laat dat uiterlijk
vrijdagmiddag 10 juni per e-mail weten. Bij een beetje dreiging gaat het
gewoon door. Het maximaal aantal deelnemers is ca. 20. Indien er meer
inschrijvingen zijn, zal er worden gekeken of er nog een tocht kan worden
georganiseerd.

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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10 jun: Healthcheck in Galecopperboog
10 en 11 juni: 't Groenste evenement
11 jun: BoekStartdag
11 jun: Slootjesdag
11 jun: Klimaatfietstocht
11 jun: Open lab: green screens
14 jun: Theatrale Finale: avond van de
kamermuziek **
14 jun: Avond over hoogbegaafd kind
15 jun: Workshop tijdreizen
15 jun: Theatrale Finale: bandevent **
16 jun: Theatrale Finale: keyboard
avond **
16 jun: Avond voor de stad
17 jun: Urban Dance Event
18 jun: Beurs Maastrichts Aardewerk
land
23 jun: Werkgeluk en inclusie
25 jun: Theatrale Finale:
musical (6-12) **
25 jun: Rijnhuizen concert
25 jun: Theatrale Finale: musical
(15-18) **
25 jun: The Summer of Love
26 jun: De Grote Samenspeeldag
26 jun: Theatrale Finale: musical
(6-12) **
26 jun: Theatrale Finale: musical
(15-18) **
27 jun: Theatrale Finale: KOM toneel **
29 jun: Theatrale Finale: muziek en
dans **
30 jun: Theatrale Finale:
zomerconcert **
1 jul: Theatrale Finale: theaterklas **
Zomervakantie: musicalster in 4 dagen
2 jul: Fokkesteeg zomerfeest
3 jul: Gluren bij de Buren
3 jul: Fiets/rommelroute Batau Noord
5 jul: Ingeblikt Mars! Theater Totaal
6 jul: Ingeblikt Mars! Theater Totaal
7 jul: Theatrale Finale: toneel ELF **
9 jul: Hide Out festival
15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
11 sep: Sluizenloop

JSV Oranjefestival
opnieuw
een groot succes
Tweede Pinksterdag werd op
Sportpark Galecop het JSV
Oranjefestival gehouden. Zowel
kinderen als ouders genoten van
het sportieve evenement. Ondanks het weer, waren ruim 225
kinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 13 jaar op het evenement
afgekomen, wel of niet lid van
voetbalvereniging JSV. Zij trainden in twee rondes van twee uur
als ware helden van Oranje.
Meer dan 50 vrijwilligers zorgden dat alles in goede banen
veliep.
De eerste ronde startte met 100
jongere kinderen verdeeld over de
beide kunstgrasvelden en daarbij
werden er trainingsvormen en accessoires gebruikt die deze kinderen normaal niet vaak tegenkomen. Groepjes van acht werden
losgelaten om acht oefeningen te

** Vraag bij DE KOM naar de juiste aanvangstijden.
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doen onder begeleiding van vaak
twee trainers per groep. Lekker op
doel schieten waar gaten in zitten
of een bal in een bak schieten.
Zomaar wat oefeninigen die
gedaan werden door de kinderen.
Belangrijk was ‘het samen doen’
met een wildvreemde teamgenoot.
In de tweede ronde waren de wat
oudere kinderen aan de beurt.
Na afloop hebben de kinderen allemaal een zak gekregen met daarin
een diploma, pakje drinken, zakje
chips en een medaille en onder het
genot van een ijsje is iedereen
weer naar huis gegaan. Vanwege
het grote succes heeft JSV besloten om volgend jaar weer een JSV
Oranjefestival te organiseren, ‘het
is gewoon te leuk om te doen!’ aldus de organisatie. Onze fotograaf
Jordi Jupijn maakte de foto’s.
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Coalitieakkoord Nieuwegein:
meer voor elkaar
Nieuwegein heeft een nieuw coalitieakkoord. GroenLinks, VVD, PvdA en
Lokale Vernieuwing presenteren hun
coalitieakkoord 2022 – 2026 met de titel
‘Meer voor elkaar’. Deze titel vat de ambities bondig samen: 'We willen er in
Nieuwegein meer voor elkaar zijn én we
willen samen nog meer voor elkaar krijgen.'
In het akkoord staat beschreven wat de
vier partijen willen bereiken in de komende vier jaar, de portefeuilleverdeling van
de kandidaat wethouders en de financiële
kaders. Daarmee is de koers gezet én is
er volop ruimte om de komende jaren met
de raad en de stad het gesprek aan te
gaan over belangrijke vraagstukken.
Het zijn onzekere tijden met de klimaatcrisis, de wooncrisis, corona, de oorlog in
Oekraïne en de inflatie. In het akkoord
staan ambitieuze plannen om daar het
hoofd aan te bieden, gelijke kansen te
bieden én om de stad nog mooier te maken. De gemeente draagt daaraan bij door
een nabije en betrouwbare overheid te
zijn. Daarnaast moeten we dat vooral
samen doen: met alle inwoners, onderne

mers, maatschappelijke- en regionale
partners, de gemeenteraad, de ambtelijke
organisatie en het college. Alma Feenstra,
fractievoorzitter GroenLinks en trekker van
de formatie, zegt namens de partijen:
'Door er meer voor elkaar te zijn, staan we
samen sterk en kunnen we meer dan we
soms denken. Zo werken we met elkaar
aan een stad waar je je welkom voelt en
waar je gezien wordt. Een stad waarin je
jezelf mag zijn, waar je mee kan doen en
waar je je veilig voelt'.
Vanuit die grondhouding pakt dit akkoord
stevige problemen aan zegt Alma Feenstra: 'Zo gaan we fors investeren in het
tegengaan van energie-armoede, verduurzamen we de energiebronnen en
helpen we inwoners en ondernemers bij
de verduurzaming met subsidies. Gezond
wonen krijgt vorm door de keuze voor
gevarieerde woningen die passen bij
Nieuwegein. Dat doen we in een groene
omgeving die uitnodigt tot gezond bewegen en elkaar ontmoeten. We investeren
in gelijke kansen met de focus op een
aanpak laaggeletterdheid, armoede en
kansen voor de jeugd. We koesteren onze
historische kernen, versterken de leven4

digheid in de stad en stimuleren ondernemerschap. Ook zetten we in op het veiliger maken van onze stad door preventie,
voorlichting over bijvoorbeeld cybercriminaliteit en het herkennen van ondermijning. Al met al een mooi pakket om
samen te werken aan een duurzaam,
groen, veilig en gezond Nieuwegein'.
Om de ambities uit het coalitieakkoord
vorm te geven, worden als wethouder
voorgedragen: Marieke Schouten (GroenLinks), Ellie Eggengoor (VVD), Guido
Bamberg (PvdA) en John van Engelen
(Lokale Vernieuwing).
De gemeenteraad gaat het coalitieakkoord
op woensdag 15 juni tijdens een extra
raadsvergadering bespreken. Tijdens de
extra raadsvergadering op maandag 20
juni gaat de gemeenteraad besluiten over
de benoeming van de voorgedragen
wethouders. Aansluitend worden de
wethouders beëdigd en geïnstalleerd. Beide vergaderingen zijn openbaar en bij te
wonen in het Stadshuis of te volgen via de
livestream van de gemeenteraad.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Juni 2011
Aan de Rietveldlaan in Wijkersloot werd het
Prokkelfeest gevierd. NSWAC Wijkersloot vierde
dat feest samen met bewoners, ouders, familie,
verzorgers, buurtbewoners, toevallige passanten,
kortom met iedereen die maar mee wilde feesten.
Gezellig. Vrolijk. Afwisselend. Met verschillende
optredens. Waaronder optredens van de bewoners
van het NSWAC.
Voor eten en drinken werd uitstekend gezorgd. Heerlijke cakejes. Lekkere frisdranken. En tot slot een
feestelijke BBQ.

Nieuwegein
van Russisch gas af,
maar moet fors meer
gaan betalen bij Eneco
Nieuwegein stopt met het afnemen van
gas via het Russische bedrijf Gazprom.
Lang is Nieuwegein op zoek gegaan
naar een nieuwe leverancier.
Nieuwegein laat nu weten dat Eneco de
nieuwe gasleverancier van de gemeente wordt, en daarvoor moet Nieuwegein flink in de buidel tasten. De kosten voor het laatste kwartaal van dit
jaar worden zo’n 145.000 euro, terwijl
de kosten voor dat kwartaal geschat
waren op 22.000 euro.
Wat dat precies gaat betekenen voor de
begroting van Nieuwegein is nog onduidelijk, laat een woordvoerder weten. 'Het
is nog niet duidelijk of dat gevolgen gaat
hebben voor inwoners.' In maart liet Nieuwegein al weten in verband met de oorlog
in Oekraïne zo snel mogelijk onder het
contract met de Russische gasleverancier
Gazprom uit te willen. De gemeente heeft
onderzocht welke mogelijkheden het
daartoe heeft. Het contract met het Russische bedrijf loopt nog tot het einde van
het jaar.
'Dit is een van de kleine dingen waar je als
gemeente echt invloed op hebt', zegt locoburgemeester en wethouder Ellie Eggengoor. 'Dit zijn kleine gebaren waarvan wij
vinden dat we daar serieus werk van moeten
maken.'
Wethouder Ellie Eggengoor zei toen al dat
de gemeente verbijsterd is over de gebeurtenissen in Oekraïne en de rol van Rusland. 'Het klopt: het contract loopt nog,
maar wij willen echt kijken welk mogelijk-

heden er zijn om de afname van dat gas zo
snel mogelijk te stoppen.'
Aanbestedingsprocedure
Voor de leverantie van gas (en elektra)
vanaf 1 januari 2023 wordt binnenkort een
aanbestedingsprocedure opgestart in een
samenwerkingsverband van Utrechtse regiogemeenten. Hierin worden Russische
inschrijvers uitgesloten van deelname,
conform het sanctiepakket van de EU.
In totaal hebben 120 gemeenten in Nederland een contract met Gazprom. Eerder
liet de gemeente Utrecht al weten dat zo’n
contractbreuk niet zo makkelijk geregeld
is, in Utrecht loopt het gascontract nog
door tot en met 2023 en de gemeente kan
daar niet zomaar onderuit.
Overigens is het bij het gas van Eneco nog
altijd mogelijk dat 15 procent afkomstig is
van Russische bronnen. Volgens een
woordvoerder van de gemeente Nieuwegein is dat niet te traceren. 'Dat is landelijk
zo.'
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.
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The Summer of Love
in De Partner
Zaterdag 25 juni kan er weer volop
gedanst worden in De Partner aan de
Nedereindseweg 401A. Dan is er ’The
Summer of Love’ met de geweldige
band The Beatkings. Je mag best een
ouwe hippie zijn als je naar 'the Summer of Love’ komt, maar het hoeft niet!
In 2017 was het 50 jaar geleden na de
Summer of Love (1967). Een zomer vol
muziek, hippies, peace and love. The
Beatkings spelen de sterren van de hemel
met de onvergetelijke sixties-muziek. Het
feest duurt van 20.00 uur (deur open om
19.30 uur) tot 00.30 uur.
De entree bedraagt € 15.00, een duoticket
slechts € 25,00. Dit is inclusief een drankje. Jongeren tot en met 25 jaar én houders
van de Stadspas Nieuwegein krijgen korting. Zij betalen 5,00 euro.
Kaarten zijn hier te bestellen.
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Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.
Deze week valt de eer te beurt aan
Bo Dijkhorst, buurtsportcoach
voor de doelgroep 0-12 jaar.

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!

Als je opgroeit in armoede,
betekent dit dat je dan minder
mogelijkheden hebt om te kunnen
sporten? Het is voor veel ouders een
uitdaging om hun kinderen te kunnen
laten sporten als je elke cent moet
omdraaien om rond te komen.
In mijn vorige column schreef ik
over de beweegrichtlijnen voor
kinderen van 0-4 jaar. Ik denk dat er
een hoop ouders zijn die graag willen
dat hun kinderen (ook tussen de 4 en
12 jaar) de beweegrichtlijnen halen
doormiddel van sporten bij een
sportvereniging of sportclub. Maar het
is niet altijd vanzelfsprekend dat
kinderen dit kunnen doen,
bijvoorbeeld vanwege financiële
mogelijkheden van het gezin.
Maar voldoen deze kinderen dan
ook niet aan de beweegrichtlijnen?
Als je kijkt naar de feiten zie je dat
deze kinderen minder sporten dan
kinderen uit een gezin met een hoog
inkomen. Maar kijk je naar de
beweegrichtlijnen dan valt het op dat
deze twee groepen beide rond 53%
zit wat hieraan voldoet. Dit is
verklaarbaar aangezien de kinderen
uit een gezin met een laag inkomen
meer buiten spelen in hun vrije tijd
dan hun leeftijdsgenootjes
Ik vind het mooi om te zien dat de
Gemeente Nieuwegein verschillende
regelingen heeft waardoor een kind
lid kan worden van een
sportvereniging en ook materialen
hiervoor kan aanschaffen. Maar er
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zijn nog wel twee vragen waar we
soms tegen aanlopen in ons werk als
buurtsportcoach. Er komt namelijk
meer kijken dan alleen het lid zijn van
een sportvereniging. Naast het lid zijn
van een sportvereniging en
materialen kunnen aanschaffen lopen
sommige gezinnen ook bijvoorbeeld
tegen het feit aan dat ze geen
vervoer hebben naar de vereniging of
het rijden naar uitwedstrijden. En
daarnaast heb ik in de praktijk
meegemaakt dat er gezinnen zijn die
geen gebruik kunnen maken van de
financiële regelingen omdat zij toch
net boven de grens zitten van het
inkomen en vanwege bijvoorbeeld
een koophuis. Deze gezinnen vallen
overal net tussen die het ook moeilijk
hebben om rond te komen. Waar gaat
dit mis? En nog belangrijker: wat is
hieraan te doen?
SportID biedt veel activiteiten aan
waar kinderen gratis aan mee kunnen
doen, zoals het wekelijkse naschools
sportaanbod de Sportmix in
Wijkersloot en Fokkesteeg. Ook zijn
we bezig met het ontwikkelen van
een pilot voor een SportID
abonnement waarbij kinderen kunnen
kennismaken met verschillende
sporten. Want uiteindelijk is het doel
natuurlijk dat alle kinderen uit
Nieuwegein wekelijks kunnen sporten
en bewegen bij een sportvereniging
of sportclub waar ze plezier hebben in
het bewegen. En als wij allemaal ons
steentje bijdragen hoop ik dat er
steeds meer kinderen deze
mogelijkheid krijgen.
Wil je meer informatie over de
activiteiten die SportID organiseert
voor kinderen? Of heb je vragen? Kijk
dan op www.mijnsportid.nl of neem
contact op met buurtsportcoach
Bo Dijkhorst via
b.dijkhorst@merwestein.nl
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Provincie Utrecht pakt rol
om maritiem erfgoed te behouden

bereikbaarheid van de stad Utrecht over water en daarmee de
handelsbelangen. De oplossing lag in de aanleg van een kanaal.
Het graven van de Vaartsche Rijn, die ook wel Rechte Rijn werd
genoemd, begon in 1127 bij de Stadsbuitensingel in Utrecht.
Daarmee is de Vaartsche Rijn één van de oudste kanalen van
Nederland.

Het maritiem erfgoed dat onze provincie rijk is, is van grote
waarde. Het vertelt niet alleen onze provinciegeschiedenis,
het maakt de verhalen ook tastbaar en beleefbaar. Het beheer en onderhoud van dit erfgoed vormt een steeds grotere
uitdaging. Om precies te weten hoe het maritiem erfgoed er
voor staat is er een inventarisatie uitgevoerd naar dit bijzondere erfgoed. Aan de hand van deze inventarisatie heeft de
provincie bepaald welke welke rol zij zou kunnen oppakken
om het maritieme erfgoed te behouden voor de toekomst. Dit
onderwerp wordt binnenkort met de leden van Provinciale
Staten besproken.

Jutphaas
De Vaartse Rijn liep in eerste instantie tot ’t Gein bij Jutphaas,
waar bij de Doorslag de verbinding werd gemaakt met de
Hollandsche IJssel. In 1288 werd daarvandaan de Nieuwe Vaart
gegraven naar Vreeswijk. Op deze plek moesten de goederen uit
de schepen aanvankelijk over de dijk naar de Lek overgeheveld
worden. In 1373 werd in Vreeswijk de sluis aangelegd die de
Nieuwe Vaart, die onderdeel werd van de Vaartsche Rijn, direct
verbond met de Lek. Langs de Vaartsche Rijn en in en rond
Vreeswijk ontstonden bedrijven, zoals scheepswerven, zaagmolens, steen- en pannenbakkerijen.

Maritiem erfgoed bestaat niet alleen uit varend erfgoed, maar ook
uit havens, werven, vaarwegen en immaterieel erfgoed zoals de
bijbehorende verhalen, tradities en ambachten. Het belangrijkste
knelpunt dat uit de inventarisatie naar voren kwam, is dat het ontbreekt aan beschermende wetgeving (monumentenzorg), maar
ook de beperkte financieringsmogelijkheden en het opvolgingsvraagstuk zijn punten van zorg.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Onze conclusie is dat de
inzet van alleen eigenaren en vrijwilligers niet genoeg is om het
maritiem erfgoed te behouden en toegankelijk te maken. De
opgedane kennis en de passie waarmee gewerkt wordt, moet
worden doorgegeven aan een nieuwe generatie (jonge) vrijwilligers, schippers, ijzerwerkers en scheeptimmerlieden. Wij
vinden dit van grote waarde en willen daar als provincie ook ons
steentje aan bijdragen. Leren van elkaar en onderlinge samenwerking is belangrijk. Bijvoorbeeld als we onze krachten met
andere provincies bundelen kunnen we beter lobby voeren naar
het Rijk.'

Vreeswijk
Als knooppunt van essentiële waterwegen en sluizen is Vreeswijk van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Utrecht
als handelsstad. De handel bloeide en ook de scheepsbouw
profiteerde mee. De kentering kwam met de bouw van het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Prinses Beatrixsluizen, waarna de
scheepvaart buiten het dorp Vreeswijk om doorvoer. De bekende
werf Buitenweg bestaat nog, onder de naam Museumwerf
Vreeswijk, dat nu onderdeel is van het Openluchtmuseum
Nieuwegein.
Zowel de aanleg van de dam bij Wijk bij Duurstede in 1122 als de
aanleg van de Dam bij Het Klaphek in 1285 bedreigden de

Naast het bevorderen van kennisoverdracht en samenwerking,
werkt de provincie ook aan verbetering van het functioneel
gebruik en het beter bekendmaken van het Utrechtse maritieme
erfgoed.
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FOTO VAN DE WEEK
Deze week wandelde ik, na lange tijd, weer eens over
de Nedereindseweg. Daar, waar oud(er) en nieuw(er)
Jutphaas elkaar ontmoeten. Tijdens mijn wandeling
werd ik verrast met een uitgebreide serie tegels, keurig
verwerkt in de stoep, met daarop wensen, groeten,
activiteiten en veel meer. Alle tegels leidden me naar
het Kerkveld. Leuk!
Verder wandelend, het Kerkveld weer achter me
latend, opnieuw een hele serie tegels. Maar nu dus 'op
hun kop', opdat ze leesbaar waren voor de wandelaars
komend vanaf de andere kant.
Wat een leuke verrassing!

FOTO: JAN BUTEIJN

Ook iets leuks, bijzonders, grappigs, moois gezien?
Maak eenvoudig een foto met je mobieltje en stuur die
naar redactie@pen.nl onder vermelding van Foto van
de Week.

Links mevrouw Petra Bosman, directeur van het
Politie Diensten Centrum, en rechts burgemeester
Frans Backhuijs

RMN berichten

Nieuw politiebureau
voor Nieuwegeinse politie

Recyclingstation
aan de Utrechthaven
maandag 27 juni
gesloten

mag je je groene container op de
juiste inzameldag vóór 07.30 uur
aan de weg plaatsen. De rest van
het jaar leegt RMN de GFT-container elke twee weken.

De politie en de gemeente Nieuwegein
hadden dinsdagochtend 7 juni een
feestelijke dubbele ondertekening. Er
werden namelijk twee overeenkomsten
afgesloten! Om een mooi nieuw politiebureau te kunnen bouwen heeft de
politie grond gekocht van de gemeente Nieuwegein bij de afrit Nieuwegein
Zuid. Daarmee is eindelijk invulling
gegeven aan een langlopende wens
van de politie voor nieuwe huisvesting.

Woon je in Nieuwegein en was
je van plan binnenkort de grote
voorjaarsschoonmaak te doen?
Maandag 27 juni vervangt Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) de grofvuil perscontainers op het recyclingstation aan
de Utrechthaven in Nieuwegein.
Op deze dag is het recyclingstation dus gesloten voor publiek.

Gebruik, om er zeker van te zijn dat
je de meest actuele ophaaldata bij
de hand hebt, het digitale inzamelschema of de RMN app. Download
de RMN app gratis in je appstore
(voor iOS en Android). Wanneer je
het ontvangen van notificaties instelt, dan ontvang je een melding
wanneer de container aan de weg
moet staan.

Er is groot materieel nodig en omdat het terrein niet zo groot is,
heeft RMN besloten het recyclingstation deze dag te sluiten. Op deze
manier is het mogelijk om de werkzaamheden in één dag uit te voeren
en ondervindt je zo weinig mogelijk hinder.

Hoe voorkom ik (stank)overlast?
Ondanks dat RMN je GFT-container in de zomermaanden elke week
leegt, kan het toch voorkomen dat
deze gaat stinken vanwege het
warme weer. Om stank en insecten
in de container te voorkomen, is
het verstandig de container in de
schaduw te plaatsen, zodat de inhoud niet gaat broeien. Leg onderin de container wat stro neer
om het aankoeken van etensresten
te voorkomen. Een takje lavendel
helpt een aantal insecten voorkomen. Deze en meer tips vind je op
de website van RMN en in de RMNapp.

Het oude politiebureau middenin City
Nieuwegein is zodoende niet meer nodig.
De gemeente heeft hier belangrijke ambities om o.a. woningen te ontwikkelen en
zo verder te kunnen bouwen aan haar
binnenstad. De gemeente heeft dan ook
de oude huisvesting van de politie
gekocht.
De gemeente koopt het huidige politiebureau aan de Schakelstede op en zal dat
gebruiken voor een nieuwe bestemming.
Directeur van het Politiedienstencentrum
(PDC) en burgemeester Frans Backhuijs
ondertekenden de stukken.
(verder lezen)

Extra ophalen groene container
In de zomerperiode leegt Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) de groene container weer
wekelijks. Dit is de container voor
groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT). In de periode van 13
juni tot en met 26 augustus 2022
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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 fietsklimaat in Nieuwegein is de
afgelopen twee jaar gedaald en scoort ondergemiddeld. Dat blijkt uit de landelijke Fietsgemeenteverkiezing van de Fietsersbond. De invullers van de fietsgemeenteenquête zijn ontevreden over de breedte van fietspaden en –
stroken in Nieuwegein, over fietsendiefstal, en ze
vinden snorfietsen en brommers op het fietspad
hinderlijk. Ook voelen ze zich niet prettig op met
auto’s gedeelde wegen. Werk aan de winkel dus
voor wethouder mobiliteit Ellie Eggengoor!’

Nieuw politiebureau
voor Nieuwegeinse politie
(vervolg van pagina 8)
Directeur Petra Bosman: 'De politie is er
voor iedereen. En wil ook voor iedereen
goed bereikbaar zijn. Ons huidige politiebureau is in 1978 gebouwd en voldoet
niet meer aan de eisen van deze tijd.
Naast de carpoolplaats langs de A2 hebben we een goede plek gevonden om
een nieuw, eigentijds en duurzaam politiebureau te bouwen. Centraal in ons
werkgebied, goed bereikbaar voor de inwoners van Nieuwegein en met goede
aanrijroutes naar de omgeving.'
Burgemeester Frans Backhuijs is blij dat
het politiebureau in Nieuwegein blijft. 'De
verhuizing van de politie geeft ons daarnaast de mogelijkheid om het Stadsplein
van City af te bouwen. Het Bestemmingsplan City maakt nieuwbouw op deze plek
mogelijk.'
Vervolg
Op dit moment loopt de bestemmingsplan
procedure voor zowel de nieuwe als de
oude locatie van het politiebureau. Zodra
de procedure voor de nieuwe locatie succesvol is afgerond kan gestart worden
met de bouw van het nieuwe politiebureau. Na verhuizing naar het nieuwe bureau, kan het oude politiebureau gesloopt
worden om plaats te maken voor nieuwe
woningbouwontwikkeling. Tot die tijd blijft
de politie op haar huidige plek aan de
Schakelstede.

IVN Slootjesdagen
komend weekend
Van 10 tot en met 12 juni 2022
organiseren IVN-afdelingen door
heel Nederland activiteiten voor
jong en oud langs de waterkant.
Dan vinden voor de achtste keer
de IVN Slootjesdagen plaats.
Ook in Nieuwegein in Park Oudegein bij het Natuurkwartier aan de
Geinoord 9 kunnen de kinderen en
hun (groot)ouders zelf op onderzoek uitgaan, gewapend met
schepnet, waterbak en loeppot op
zaterdag 11 juni (morgen!) om
13.30 uur. Schepnetten zijn aanwezig en deelname is gratis.
Samen met de IVN Natuurgidsen
ontdekken zij welke dieren en
planten er in en rond de sloot leven. Want, hoe gaat het met de
sloten in Nieuwegein?
Met de Slootjesdagen wil het IVN
het waterbewustzijn van kinderen
en (groot)ouders vergroten. Slootjes zijn belangrijk voor het watermanagement en de biodiversiteit in
Nederland. Doordat de kinderen
zelf op zoek gaan, ontdekken ze
10

op een laagdrempelige manier het
leven in de sloot.
Het aantal soorten waterdiertjes en
planten geeft inzicht in de biodiversiteit en daarmee de waterkwaliteit
van de slootjes. Draag bij aan een
grootschalige citizen science onderzoek door de waterdiertjes te
tellen en in te vullen op de website
van Waterdiertjes.nl. Zo help je onderzoekers van Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
en Wageningen Universiteit en
Waterschappen om een beter
beeld te krijgen van het Nederlandse waterleven. Zij kunnen dan
werken aan maatregelen om de
waterkwaliteit te verbeteren.
Over IVN Natuureducatie
IVN laat jong en oud beleven hoe
leuk, gezond én fascinerend de
natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Zelf leren en ontdekken
staan hierbij centraal. Want hoe
meer je van de natuur begrijpt, hoe
meer je ervan gaat houden! En dat
geldt natuurlijk ook voor slootjes.
Ga je mee naar buiten?
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Tips om
een burn-out te voorkomen
Loop je constant rond met een opgejaagd gevoel, ben je besluiteloos (al
gaat het maar over het avondeten) of
lukt het niet om je ergens op te concentreren, zelfs niet op die spannende
Netflix-serie? Dit kunnen tekenen zijn
dat je tegen een burn-out aanzit. Drie
tips om een burn-out te voorkomen.
Volg een opleiding
Neuro Linguïstisch Programmeren
(NLP)
Het klinkt misschien een beetje vreemd:
een opleiding gaan volgen, terwijl je al op
het randje van een burn-out balanceert.
Maar tijdens een NLP-opleiding leer je
technieken die je kunnen helpen beter
om te gaan met stress en klachten gerelateerd aan een burn-out. Je leert beter
communiceren met jezelf en met anderen
(grenzen aangeven!), je krijgt de kans om
de balans tussen werk en privé te verbeteren en je krijgt de tools in handen om
beperkende gedachten los te laten, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt. Een
NLP Practitioner opleiding volg je bijvoorbeeld bij UNLP.
Prioriteiten stellen
Op het moment dat je volop in standje
stress staat, lijkt alles even belangrijk,
maar voel je je zo overweldigd dat er
weinig tot niets uit je handen komt. Het is
belangrijk om prioriteiten te stellen: wat
heb je nodig om productiever te worden?
Houd hierbij in je achterhoofd dat er meer
uit je handen komt als je goed in je vel zit.
(verder lezen)

Meeste publieke
openbare laadpunten
per 1.000 huishoudens
in Nieuwegein
Begin dit jaar waren er in de
provincie Utrecht bijna 5.300
publieke laadpunten: zo’n 30%
meer dan in 2021. Per gemeente
zijn de verschillen echter groot.
Zo was er in Bunschoten zelfs
een stijging van 350%. Toch
wordt het steeds drukker bij de
laadpaal, doordat het aantal
elektrische auto’s nog altijd veel
sneller stijgt dan het aantal
publieke laadpunten. De meeste
publieke openbare laadpunten
per 1.000 huishoudens zijn in
Nieuwegein te vinden. Dit en
meer blijkt uit een analyse van
Independer op basis van meest
recente data van de RDW en de
RVO.
In de provincie Utrecht werden van
januari 2021 tot januari 2022, relatief gezien, de meeste nieuwe
laadpunten geplaatst in Bunschoten. In deze gemeente nam het
aantal openbare laadpunten toe
van 8 naar 36: een stijging van
350%. Ook in IJsselstein (+83%) en
in De Ronde Venen (+79%) was een
sterke toename te zien.
In absolute aantallen werden vorig
jaar de meeste nieuwe laadpunten
geïnstalleerd in Utrecht-stad
(+351), Amersfoort (+132) en in
Zeist (+86).
Meeste openbare laadpunten
in Nieuwegein
Momenteel is het voor inwoners
van Nieuwegein waarschijnlijk het
makkelijkst om een beschikbare en
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goed bereikbare laadpaal te vinden. In Nieuwegein zijn namelijk
de meeste publieke laadpunten per
1.000 huishoudens: 13,6 in totaal.
Dit is veel meer dan het provinciale gemiddelde van 8,6 per 1.000
huishoudens. De top 5 gemeenten
in Utrecht met de hoogste laadpuntdichtheid is:
1 Nieuwegein (13,6 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)
2 Bunnik (11,8 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)
3 Amersfoort (11,6 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)
4 Woerden (11,6 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)
5 Zeist (10,4 publieke laadpunten
per 1.000 huishoudens).
In Wijk bij Duurstede is juist de
grootste inhaalslag te maken. Hier
zijn slechts 2,3 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens.
Druk op publieke laadpunten
neemt toe in Nederland
Tussen januari 2021 en januari
2022 is het aantal openbare laadpunten in Nederland toegenomen
met bijna 30%. Ondanks deze
sterke toename is de druk op laadpalen niet afgenomen. Het aantal
elektrische auto’s op de weg is
namelijk nóg harder gestegen. Zo
was er begin 2022 gemiddeld één
laadpunt per 4,7 elektrische auto’s,
terwijl deze een jaar eerder nog
gedeeld werd door 4,6 auto’s. In
2019 ging het nog om 2,2 elektrische auto’s per openbaar laadpunt.
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Hoe sterk is je geloof?

Onder deze titel organiseert
de Parochie van de H. Drie-eenheid
regelmatig thema-avonden, lezingen en discussies
over de katholieke kerk in de samenleving.

Lezing

Is het eind in zicht of
gloort er hoop?

De staat van katholiek Nederland

Op dinsdag 21 juni 2022 door

Stijn Fens

Aansluitend een publieksgesprek
met deze journalist, schrijver en Vaticaankenner.

Locatie

Emmauskerk
Merelplein 2, Nieuwegein

Toegang
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Gratis

Programma
www.3eenheidparochie.nl

19:30 uur : Inloop met koffie en thee
20:00 uur : Lezing, publieksgesprek
22:00 uur : Einde, aansluitend een drankje
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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.
Op de ansicht zie je de Oude Sluis met rechts het
Raadhuisplein met de politiepost. De kaart in het
archief van deze week is niet zo een hele oude hij
komt uit 1971. De uitgever van de kaart was de Firma
Goes uit Vreeswijk. De drukker was Geitz uit Hilversum en gedrukt in zwart/wit. In de oude politiepost zit
Nu een kapper.

FOTO: AREND BLOEMINK

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

Gemeente Nieuwegein
sluit 2021 af
met een positief
financieel resultaat

Gezellig samen sporten
voor de wat ouderen,
elke dinsdagmiddag
in 't Veerhuis
Heb jij zin in méér beweging, nieuwe
vrienden, gezellig samen sporten in
een leuke groep? Onze groep, mannen
en vrouwen 55+ ers, van 50 tot 80 jaar,
kan wel wat uitbreiding gebruiken
en misschien is dit wel iets voor jou!
Wij doen eerst de basisoefeningen,
met daarna vaak badminton en volleybal, afgewisseld met tennis en andere
balsporten, waar we zin in hebben.
En wat ook belangrijk is, geen competitie,
gewoon meedoen met wat je nog kan,
onder leiding van trainer, Benno Mulder.
Lekker in beweging blijven en gezellig
een uurtje samen sporten, daar gaat het
om. En 1 x per maand drinken we samen
gezellig koffie in 't Veerhuis.
Kom gerust eens, geheel vrijblijvend, kijken in het Veerhuis, dinsdagmiddag van
15.30 tot 16.30uur.
Gewoon doen!

‘De gemeente Nieuwegein heeft
veel van haar voorgenomen doelstellingen behaald. Daarnaast
sluit ze het jaar 2021 af met een
fors positief resultaat. Dit komt
vooral door winst in het grondbedrijf en door onvoorziene meevallers, zoals extra middelen vanuit het kabinet en binnen het sociaal domein. We hadden in 2021
ook iets te vieren: Nieuwegein bestond 50 jaar! Samen met inwoners, ondernemers en sociale partners zijn er gedurende het jaar
diverse Coronaproof festiviteiten
georganiseerd vanwege het 50jarig jubileum’ dit laat de gemeente Nieuwegein weten in
een verklaring.
Veel bereikt in 2021
Ondanks Corona is er veel bereikt.
In de ontwikkeling van City tot
meest duurzame binnenstad zijn er
forse stappen gezet. Evenals in de
wijk Rijnhuizen. In het sociaal
domein zijn onderwerpen uit de
transformatieagenda onderdeel
geworden van het reguliere beleid
en uitvoering. Na een evaluatie
van de transformatieagenda is er
op basis van de uitkomsten een
sociale koers met uitgangspunten
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voor de toekomst geformuleerd.
Met alternatieve vormen van participatie lukte het om een aantal
trajecten zoals het Betere Buurtentraject in de Muntenbuurt en
Kerkveld op te starten. Daarnaast
is in 2021 de nieuwe participatienota vastgesteld. Deze nota vormt
de basis voor de participatieaanpak
in de komende jaren. In de aanpak
van ondermijning en het voorkomen van jonge aanwas zijn mooie
stappen gezet. En zijn de ambities
op het gebied van energie- en
warmtetransitie vastgesteld, zodat
hier de komende jaren uitvoering
aan kan worden geven. Een aantal
doelstellingen zijn door Corona
vertraagd, dit zal dit jaar verder
worden opgepakt.
Nieuwegein is financieel gezond
‘Nieuwegein staat er financieel gezond voor. Dat is belangrijk omdat
onzekerheden toenemen. Door de
oorlog in Oekraïne stijgt de energieen benzineprijs, ontstaan er grondstoffenleveringsproblemen, stijgt de
inflatie en hebben we te maken met
de opvang van een grote stroom
vluchtelingen. We doen wat binnen
ons vermogen ligt en het is mooi om
te zien hoe hartverwarmend de inwoners en ondernemers van onze
mooie gemeente de Oekraïense
vluchtelingen bij staan.’
Vervolg
Op 30 juni worden de stukken in de
raad voorbesproken. Vervolgens
vindt op 7 juli het raadsdebat
plaats, waarin de jaarrekening, de
jaarrekening van het grondbedrijf,
de kadernota en een voorstel hoe
om te gaan met de enorme huidige
inflatie op de agenda staan.
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Beurs voor
Maastrichts Aardewerk
in Nieuwegein

V.l.n.r.: Emma van der Zanden, Sanne de Hoop, Bert van Schaik (coach), Tanja Helle,
Chana van der Venne

Tafeltennisters
VTV Nieuwegein
pakken algeheel
Landskampioenschap
Op zaterdagmiddag 4 juni is de
finale tussen VTV (winnaar finale
voorjaar) en Dozy Den Helder/
Noordkop (winnaar finale najaar)
gespeeld bij tafeltennisvereniging
Hilversum. De inzet was het algeheel Landskampioenschap
2021-2022.
Voor VTV uit Nieuwegein trapte Tanja
Helle af tegen Nederlands kampioen
enkelspel Shuohan Men en wist de
eerste game binnen te halen met
12-10. Ook de tweede game weet
Tanja op haar naam te schrijven. In
de derde game mocht de time-out
van Shuohan op 7-3 mocht niet meer
baten waardoor Tanja haar team op
een 1-0 voorsprong zette.
In de tweede wedstrijd startte Ana
Gogorita namens Dozy Den Helder
tegen Emma van der Zanden, die
vorig weekend nog de Nationale
Jeugd Meerkampen in de categorie
O19 op haar naam schreef. Ondanks
de goede start van Ana in de eerste
game wist Emma op het eind toch
langszij te komen. Met 11-7 gaat ook
de tweede game naar Emma toe. In

game drie gaat Emma voortvarend
van start en komt 5-0 voor, maar na
de time-out aan de kant van Dozy
weet Ana de game alsnog met 11-7
te winnen. In de vierde game weet
Ana ook weer van een 5-1 achterstand terug te komen, maar dat was
net niet genoeg waardoor VTV uitliep
naar een 2-0 voorsprong.
De zegereeks van VTV bleef voortduren want in de derde wedstrijd was
Sanne de Hoop met 3-0 te sterk voor
Yoeke Gunsing.
Na de pauze streden de twee kopvrouwen tegen elkaar. Ana Gogorita
wint de eerste game met 11-8 van
Tanja Helle en hiermee wint Dozy
voor het eerst in deze finale een
eerste game. Ook de tweede en
derde game worden door Ana gewonnen en heeft Dozy het eerste wedstrijdpunt te pakken. Tussenstand 3-1
voor VTV uit Nieuwegein.
Shuohan Men geeft in haar wedstrijd
tegen Sanne de Hoop een voorsprong van 10-6 uit handen en verliest de eerste game. In de tweede
game weet ze de 10-6 voorsprong
wel om te zetten in winst. In game
drie is het Sanne die een voorsprong
van 7-1 laat liggen en de game verliest met 15-13. Sanne herpakt zich
en wint de vierde game met 11-8. De
spannende vijfde game, met meerdere matchpoints voor Shuohan Men,
wordt uiteindelijk met 13-11 gewonnen door Sanne de Hoop. VTV wint
de wedstrijd met 4-1 en is voor het
eerst in de historie kampioen van
Nederland bij de dames.
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De Vereniging Maastrichts Aardewerk (VMA) houdt op zaterdag 18
juni van 11.00 tot 15.00 uur weer
een beurs over het aardewerk dat
gemaakt is in diverse fabrieken
vanaf 1840 in Maastricht. Deze
beurs wordt gehouden in het
Fletcher Hotel aan de Buizerdlaan.
De toegang is gratis, voor zowel
leden als niet-leden.
De bekendste namen onder het Maastrichts Aardewerk zijn: Petrus
Regout, Société Céramique, Sphinx
en Mosa. Tot circa 1970 is er serviesgoed en gebruiksaardewerk gemaakt.
Helaas stopte de productie toen. De
productie van sanitair en tegels ging
nog wel door.
Meer dan een eeuw aardewerkproductie heeft een ongekende hoeveelheid verzamelitems opgeleverd. Het
aardewerk wordt nu verzameld en als
vereniging organiseerd de VMA daarvoor jaarlijks een aantal beurzen.
Er zijn een aantal populaire decors
onder verzamelaars. Maar soms wijzigt het ook en komt een ander decor
opeens in de belangstelling. Al jarenlang zijn de decors Beatrix, Landschap en Butterfly populair. Maar ook
het pastel servies of wit aardewerk is
een apart verzamelgebied: iedere
verzamelaar heeft zijn eigen specialisatie. En dat is wat het verzamelen
ook weer zo mooi maakt. Diverse
decors in de kleur lila hebben nu de
aandacht van veel verzamelaars.
Houd je van oud en antiek servies?
Van Boerenbont tot Wellington, van
wit tot pastel of prachtig paars servies, van kopjes tot lampetstellen, of
zoekt u nog een po? U vindt het op
deze beurs. De verkopers hebben
enkel en alleen Maastrichts Aardewerk op hun kramen.
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Oppassen geblazen
Tram rijdt testritten
in Nieuwegein en IJsselstein
Sinds eind februari is in opdracht van
de provincie Utrecht gewerkt aan
vernieuwing van de trambaan en de
halte in het centrum van Nieuwegein.
Voordat de deuren weer open gaan
voor reizigers worden in de maand juni
nog diverse testritten uitgevoerd.

Komst Oekraïners
vanaf 20 juni verwacht
op Locatie Altrecht Galecop
De gemeente Nieuwegein heeft maart jl.
al besloten om in het pand van Altrecht
aan de Rembrandthage in de wijk Galecop vluchtelingen uit Oekraïne op te
vangen tot het einde van dit jaar. Kort
daarna is er een informatie/inloop-bijeenkomst geweest over de huisvesting
van de Oekraïners in dit pand.
Begin mei dit jaar is de verbouwing van
het pand daadwerkelijk gestart. Momenteel wordt er binnen hard gewerkt om het
pand geschikt te maken voor bewoning.
Het gaat om 35 slaapkamers, 3 gezamenlijke woonkamers en 6 keukens. Verwacht
wordt dat ongeveer 70 Oekraïners het
pand vanaf 20 juni kunnen betrekken.
Voor de periode die hierop volgt wordt nu
al gekeken naar een passend alternatief.
Omwonenden zullen binnekort hierover
worden geinformeerd.
Helpen/Vrijwilliger?
Tijdens de informatie/inloop-bijeenkomst
in maart gaven ruim 30 Galecoppers aan
wel iets te willen doen voor de Oekraïners.
De gemeente Nieuwegein heeft afgesproken met het Vrijwilligerhuis Nieuwegein
dat zij alle vrijwillige hulp rond de opvang
van Oekraïners coördineren. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met
het Vrijwilligershuis of laat het weten aan
de wijk coördinator, Fransje van Beek,
f.vanbeek@nieuwegein.nl of via
0625719887.
Buddynetwerk
Om vluchtelingen zich thuis te laten voelen in Nieuwegein, is er nu een buddynetwerk in oprichting. Ton Holweg (Dia-

conie Dorpskerk) coördineert het buddynetwerk en vertelt: ‘Zo’n buddynetwerk
was er nog niet in Nieuwegein. En, we
verwachten wel dat vluchtelingen behoefte
hebben aan een buddy. Iemand met wie
ze tijd kunnen doorbrengen, leuke dingen
kunnen doen. Iemand die bijvoorbeeld
een luisterend oor biedt bij een kopje
koffe. Of iemand die ze praktisch op weg
kan helpen. Bijvoorbeeld samen de bus
nemen.’
Een buddy is er voor ontmoeting en gezelligheid. En, het buddynetwerk is er voor
alle vluchtelingen in Nieuwegein. Vrijwilligers helpen vluchtelingen uit Oekraïne
en andere landen op weg in Nieuwegein.
Matchen vluchteling en buddy
Welke vluchtelingen graag een buddy
willen en welke sociale of praktische vragen zij hebben, dat brengt Steunpunt
Vluchtelingen Nieuwegein nu in kaart. Zodra vluchtelingen zich aanmelden, dan
koppelt Ton Holweg een vluchteling en
buddy aan elkaar. Inmiddels hebben 8 vrijwilligers zich aangemeld. Wil je ook buddy
worden van een vluchteling? Stuur een
bericht naar Ton via ahmholweg@hotmail.com.
Kerken coördineren
De kerken in Nieuwegein coördineren het
buddynetwerk. Zij werken samen met het
Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein om
in contact te komen met vluchtelingen. Inwoners zijn welkom om zich aan te melden als vrijwilliger. Ook als je niet bent
aangesloten bij de kerk.
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‘Woont u in Nieuwegein of IJsselstein? Of
passeert u daar de kruisingen van de trambaan? Let goed op bij het oversteken van de
trambaan!’ aldus Regiotram Utrecht.
De testritten worden overdag gereden en
de trams rijden normale snelheid. De
kruisingen van de trambaan worden niet
beveiligd met verkeersregelaars maar wel
met verkeerslichten of slagbomen.
De tram rijdt testritten tussen de remise
in Nieuwegein en de eindpunten van de
tramlijn in Nieuwegein Zuid en IJsselstein
Zuid. Gereden wordt vanaf vrijdag 3 juni
2022. Omdat het hier gaat om testritten
nemen zij geen reizigers mee.

Nieuwegeinse dealer
opgepakt
bij Nedereindse Plas
Een 24-jarige man uit Nieuwegein is
afgelopen week opgepakt voor het
dealen van verdovende middelen. Er
was een verdenking tegen de man
ontstaan omdat hij zich verdacht
ophield rondom het gebied tussen
IJsselstein en Nieuwegein.
De politie in een reactie: ‘Door collega’s
werd de man gezien bij de Nedereindse Plas,
een locatie die na zonsondergang niet meer
toegankelijk is voor bezoekers. Na controle
van de man troffen de collega’s bij hem een
geldbedrag, telefoons en drugs aan.’
De man is aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau in Nieuwegein. Het
onderzoek naar de handel wordt voortgezet door de collega’s van de recherche.
De goederen zijn in beslag genomen,
waaronder bijna 4.000,- euro, 8 ponypacks
met cocaïne en twee telefoons.

De Digitale Nieuwegeiner
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Nieuwe shirts
voor de Oranje Leeuwinnen
Nike heeft een nieuw thuis- en uitshirt uitgebracht voor de Oranje
Leeuwinnen. Het shirt is onder het
motto ‘never settle, never done’ uitgebracht. De gedachte achter het shirt is
perfect voor de Oranje Leeuwinnen. In
juli bij het EK in Engeland zullen de
meiden te zien zijn in het nieuwe Nike
tenue. Maar hoe ziet dit tenue eruit?
Wanneer begon het vrouwenvoetbal?
Op clubniveau zijn de vrouwen al sinds
1955 actief. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal speelde in 1956 de eerste
officiële interland wedstrijd. Pas vanaf
1974 waren er landskampioenschappen
die tot 1991 beslist werden door zes districtskampioenen. Door de jaren heen is
vrouwenvoetbal steeds populairder
geworden. In 2017 is het Nederlands
voetbalteam vooral bekend geworden
omdat ze toen in Nederland het EK wonnen.
Uit- en thuistenue
Een aspect dat niet te missen is bij de
thuisshirts is de oranje kleur. Met deze
kleur valt het team gelijk op. De oranje
kleur is eerder nog nooit zo fel geweest.
Bij de uitshirts is gekeken naar de Nederlandse kunst en stijl. De stijl van de uitshirts is die van Piet Mondriaan. Op het
uitshirt zijn de Nederlandse kleuren in
blokjes te zien: rode en blauwe blokjes op
een wit shirt.
Mening Jackie Groenen
De bekende Jackie Groenen is erg tevreden met de nieuwe shirts en kan niet
wachten om hierin te spelen tijdens het
EK in Engeland. Haar woorden: ‘Ik vind
het nieuwe tenue geweldig: classic met pit.’
Goede sportprestaties onder vrouwen
Nike omschrijft deze zomer vol sport als
een nieuw monument voor de Oranje
Leeuwinnen. Nike kijkt uit naar het EK en
is trots om samen een volgende stap te
kunnen zetten. Deze stap samen doen ze
dan met de nationale teams van Nederland, Portugal, Noorwegen, Finland en
(verder lezen)

Nieuwegein heeft
als laatste gemeente
een
Informatiepunt Digitale
Overheid
Vorige week vrijdag heeft burgemeester Frans Backhuijs het Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO) onthuld in de bilbliotheek
De tweede verdieping. Dat deed
hij samen met Roel Zuidhof, bestuurder van de bibliotheek in
Nieuwegein. Hiermee heeft Nieuwegein als laatste gemeente van
Nederland een informatiepunt
waar inwoners terecht kunnen
met vragen over digitale dienstverlening. Elke dinsdag en
woensdag van 10.00 tot 12.00
uur is het IDO open voor vragen
over bijvoorbeeld studiefinanciering, alimentatie en eigen bijdrage. Medewerkers helpen je of
verwijzen je door naar andere organisaties.
Er is een grote groep mensen die
digitaal niet mee kan komen. Voor
hen is het dan ook lastig zaken te
doen met de overheid. De Informatiepunten Digitale Overheid
bieden hulp vanuit bibliotheken
door heel Nederland. Deze Informatiepunten zijn ondergebracht in
de bibliotheken. Daarmee zijn ze
laagdrempelig en kunnen mensen
er makkelijk binnenlopen. De medewerkers van de bibliotheek zijn
speciaal getraind op vraagherkenning en zakelijke empathie. En ze
weten goed wat de aangesloten
overheidsinstanties doen. Ze kunnen mensen verwijzen naar het
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maatschappelijk middenveld of
naar de juiste overheidsinstantie
als vragen heel specifiek zijn.
In Nederland hebben ongeveer 4
miljoen mensen moeite de digitale
ontwikkelingen bij te benen. Deze
groep mensen is heel divers. Het
zijn ouderen, laaggeletterden,
maar ook mensen die op zoek zijn
naar werk, zwakbegaafden of
mensen die zorg nodig hebben.
Mensen met financiële of juridische
vragen die niet weten waar ze terecht kunnen. Ook jongeren zijn
vaak minder digitaal vaardig dan
we denken. Omgaan met sociale
media is echt iets heel anders dan
een webformulier van de overheid
invullen en huurtoeslag aanvragen.
Het Informatiepunt Digitale Overheid is een initiatief van de Manifestgroep, het samenwerkingsverband van publieke dienstverleners.
In 2019 is dit initiatief gestart met
8 organisaties: waaronder de Belastingdienst, het SVB, het CAK en
het UWV. Inmiddels zijn er 11 organisaties aangesloten, en nog
eens 7 hebben zich aangemeld. Er
wordt intensief samengewerkt met
de Koninklijke Bibliotheek. ‘Het is
best uniek dat er organisatie-overstijgend nu een landelijk netwerk
van Informatiepunten Digitale
Overheid in de bibliotheken komt’
aldus de initiatiefnemers.

De Digitale Nieuwegeiner
Zet jouw sport,
beweegactiviteit,
vereniging of club
in de spotlights
tijdens de Nationale
Sportweek 2022
Van 16 t/m 25 september 2022 vindt in
Nieuwegein voor de vierde keer de
Nationale Sportweek plaats. SportID
Nieuwegein wil dat zoveel mogelijk
mensen in de gemeente met plezier
kunnen sporten en bewegen, allemaal
op hun eigen manier. Samen met de
partners van SportID Nieuwegein
creëren zij een week waarin bewegen,
gezondheid en plezier beleven centraal
staan. Ben jij enthousiast? En wil je
samen jouw sport, beweegactiviteit,
vereniging of club promoten? Lees dan
snel verder!

Het team van de Albert Heijn in Hoog Zandveld

Albert Heijn Hoog Zandveld
wordt vernieuwd
Vanaf zaterdag 11 juni 16.00 uur is de
Albert Heijn in winkelcentrum Hoog
Zandveld tijdelijk gesloten. De winkel
van ondernemer Marcel van der Meer
wordt vervolgens verbouwd om daarna
meer vers en ruimte te kunnen bieden.
Vrijdag 17 juni om 09.00 uur gaat de supermarkt weer open. 'Het wordt een
gezellig feestje en dat vieren we graag
met onze klanten. Voor de eerste 500
klanten is er gratis iets lekkers. De beroemde levensgrote hamster is er en
dat biedt een unieke kans om samen
op de foto te gaan', aldus de ondernemer.

Heel veel keuze
Klanten zien na de verbouwing meteen na
binnenkomst een ruim opgezet versplein
met heel veel groente en fruit. Kiezen voor
vers en lekker eten wordt nog gemakkelijker, dankzij het grotere aanbod maaltijdsalades, verspakketten en maaltijden. Er
komt een uitgebreider assortiment vleeswaren, kaas en tapas en bij de bakkerij
vind je meer verschillende soorten brood,
broodjes, hartige snacks en taarten. Het
aantal zelfscankassa’s wordt uitgebreid
naar 13. Als je liever bij een reguliere kassa wil afrekenen, kan dat natuurlijk ook.
Welkom

De verbouwing blijft binnen de bestaande
muren. Door een nieuwe herinrichting
komt er meer ruimte voor de klant en kunnen de versafdelingen worden vergroot.
Voordat de verbouwing start, zal Albert
Heijn Hoog Zandveld de overgebleven
voorraad vers en diepvries schenken aan
de voedselbank. Marcel van der Meer:
'Weggooien is natuurlijk zonde. Bovendien
is het fijn als we dit goede doel extra kunnen ondersteunen.'

Tijdens de verbouwing kunnen klanten
terecht bij de Albert Heijn-winkels in de
buurt: Rapenburgerschans 9 en Passage
65. Marcel van der Meer en zijn medewerkers staan vrijdag 17 juni om 09.00 uur
klaar om klanten te verwelkomen. Ook de
dag na de opening, 18 juni, is het extra
gezellig bij Albert Heijn Hoogzandveld.
Dan staat er een springkussen voor de
deur en komt er een goochelaar. Kinderen
kunnen zich laten schminken. Op beide
dagen zijn er in de winkel extra veel
proeverijen.

In de Nationale Sportweek staat iedere
dag een ander thema of andere doelgroep
centraal. Hieronder vind je een overzicht
van de themadagen:
• 16 sep: Bedrijfsvitaliteit
• 17 sep: Sportverenigingen en
-aanbieders
• 18 sep: E-sports
• 19 sep: Middelbare scholen
• 20 sep: Inclusief sporten
• 21 sep: Ouderen
• 21 sep: Outdoor
• 22 sep: Papendorpse run
• 23 sep: Jeugd, 0-12 jaar
• 24 sep: Buren en familie.
De Nationale Sportweek is de perfecte
gelegenheid om jouw sport, beweegactiviteit, vereniging of club in de spotlights
te zetten. SportID Nieuwegein daagt jou
uit om tijdens de Nationale Sportweek in
actie te komen om gezamenlijk zoveel
mogelijk inwoners in beweging te brengen! Meedoen kan op verschillende
manieren. Denk bijvoorbeeld aan: een
open training aanbieden op je eigen vereniging, demonstraties verzorgen tijdens
de dag van de sportclubs of clinics verzorgen op kinderdagverblijven of basisscholen. Wil je graag meedoen, maar weet je
nog niet zo goed hoe? De organisatie
denkt graag met je mee!
Op dit moment zijn de buurtsportcoaches
druk bezig om het programma van de
Nationale Sportweek vorm te geven.
Wil jij meedoen?
Samen maken we het mogelijk!
Meld je vóór 20 juni aan bij buurtsportcoach Xanne Nanuru via het e-mail adres:
x.nanuru@merwestein.nl.
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Handig mee te nemen
Scan deze code en vindt alle adressen
van de Fiets-Rommel route door
Batau Noord op een interactieve kaart.
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Met op de voorgrond aanvoerder Michel van der Valk
die gaat stoppen, poseert de formatie van Geinoord
uitgelaten na de 6-1-zege op Benschop

Sportief Dagboek (34)
Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, 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 vindt u hem langs
de sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.
Han van Echtelt: ‘Het laatste sportieve
dagboek van het seizoen, met vooral de
belevenissen van Geinoord dat op het nippertje de nacompetitie miste. Die ‘eer’
moest rivaal Maarssen gegund worden ondanks een fraaie opmars van de formatie
van Gerrit Plomp in de laatste periode. Dat
de stemming er desondanks niet onder
geleden had, mag blijken uit de uitbundige
manier waarop de selectie, met aanvoerder
Michel van der Valk voorop, na afloop poseerde bij clubfotograaf Gerard van Vliet.’
‘De thuiswedstrijd tegen streekgenoot Benschop onderstreepte nog eens de waardevolle bijdrage van clubtopscorer Daniel
Kops die 26 keer scoorde en daarmee bovenaan de topscorerslijst eindigde in de
tweede klasse B. Hij wordt op de voet gevolgd door Josten Ohm van BFC (24 goals)
en iets verderop door David Verwey (17
goals) die ook in zijn afscheidswedstrijd
tegen Geinoord scoorde.’
‘Over afscheid gesproken, ook voor Kops en
Van der Valk was het hun laatste optreden
in het shirt van Geinoord. Daardoor was de
6-1-zege een mooi afscheidscadeau evenals
de geschenken die na afloop werd uitgereikt
aan de vertrekkende spelers. Ook voor invaller Remy Chafiri werd het een mooie
middag, de kleinste speler op het veld
scoorde de 6-1, nadat Eser Ozkilit de vijfde
treffer op zijn naam had gebracht.’
‘Dus ondanks de gemist periodetitel alom
euforie op Parkhout, ook voor tegenstander
Benschop dat na een hectisch seizoen toch
de degradatie kon ontlopen en gezamenlijk
met de thuisclub deelnamen aan een
Geinoord-buffet. Het zal dus iedereen goed
gesmaakt hebbens…’

Romeinse helm te zien
in bibliotheek
De tweede verdieping
De jaarlijkse Nationale Archeologiedagen komen eraan! Ook
Nieuwegein doet hieraan mee.
In de afgelopen jaren zijn er in
Nieuwegein veel bijzondere archeologische vondsten gedaan.
Deze vondsten vertellen het verhaal van de mensen die hier in
het verleden gewoond hebben,
tot wel 8000 jaar terug! Tijdens
de Nationale Archeologiedagen
op 17, 18 en 19 juni 2022 kun je
in bibliotheek De tweede verdieping iets heel bijzonders bewonderen: een Romeinse legerhelm
uit de eerste eeuw na Christus.
Deze helm werd in 2021 tijdens opgravingen op bedrijventerrein Het
Klooster gevonden. Hij was er
slecht aan toe: de helm was helemaal in elkaar gedrukt en zat vast
in een brok klei. Nadat hij met klei
en al uit de grond is gehaald is hij
in een lab uit elkaar gepeuterd en
gerestaureerd. De helm ziet er nu
grotendeels weer zo uit zoals hij in
de Romeinse tijd deed. Hij geeft
ons een idee van hoe zo’n helm
gebruikt werd. Maar er zijn ook nog
veel raadsels. Hoe is de helm in de
grond terecht gekomen? Waarom
heeft de soldaat zijn helm in een
kuil gegooid, samen met drank en
voedsel nota bene?
Blok klei
De helm is afgelopen zomer door
RAAP en BAAC in een diepe kuil
gevonden en in zijn geheel in een
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blok klei eruit gelicht. Onlangs is in
restauratieatelier Restaura met
röntgenfoto’s zichtbaar geworden
dat er een complete helm in de klei
zit. Van de helm ontbreken alleen
de wangkleppen en delen van de
nekbeschermer. Deze helmen zijn
meestal van ijzer gemaakt, soms
ook met een koperlegering.
De helmen werden aanvankelijk
gedragen door voetsoldaten (infanterie) van de hulptroepen van de
Romeinse staat, en later ook door
legioenssoldaten. Hoewel deze
helmen in de Romeinse tijd zeker
niet zeldzaam waren, zijn er niet
veel bewaard gebleven. In Nederland zijn tot nog toe negen min of
meer complete helmen van dit type
gevonden, waarvan drie uit een
voormalige Rijnbedding tussen
Wijk bij Duurstede en Rijswijk.
De helm ligt vanaf vrijdag 17 juni in
bibliotheek De tweede verdieping.
Hij is de hele zomer, tot eind augustus, te bewonderen. De tweede
verdieping is open van maandag
tot en met vrijdag: 09.00 - 20.00
uur en op zaterdag van 09.00 17.00 uur.
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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 zomer komt er aan en dat betekent vakantie! Sommige mensen genieten al van een vroege vakantie of weekendje weg.
Maar zo vroeg in het seizoen… valt er soms nog niet veel te beleven.’

Weer ongeluk
op kruising Martinbaan
met de Plettenburgerbaan
Woensdagavond 8 juni om 21.20 uur is
een bestuurder van een personenauto
gewond geraakt bij een ongeval op industrieterrein Plettenburg. De brandweer moest in actie komen om een van
de bestuurders te bevrijden en regelde
het verkeer op de kruising. Het was
niet druk op de weg, dus er ontstonden
geen opstoppingen.
Een bestuurder van een kleine personenauto kwam, na een botsing met een bestelbusje, tegen een verkeerspaal, en raakte hierbij gewond. Het slachtoffer is door
ambulancepersoneel behandeld en met
onbekende verwondingen naar het
ziekenhuis vervoerd.
Het ongeluk is vermoedelijk ontstaan nadat beide voertuigen elkaar tegemoet reden en één van de bestuurders wilde afslaan naar de Plettenburgerbaan. De andere betrokken bestuurder, die in het
bestelbusje van DHL reed, raakte niet
gewond.
De politie heeft de zaak in onderzoek en
beide auto’s zijn afgesleept door een bergingsbedrijf.

0-Meting doorfietsroutes
provincie Utrecht
Fiets jij wel eens over de fietsroute
tussen Utrecht en IJsselstein? In het
kader van de aanleg van vier nieuwe
doorfietsroutes rondom Utrecht wil de
Provincie Utrecht je een aantal vragen
stellen over je fietsgebruik. Eén van die
fietsroutes is die van IJsselstein,
Nieuwegein en Utrecht.

nulmeting. Als de doorfietsroutes klaar
zijn, vindt er een vervolgonderzoek plaats
naar de effecten van de veranderingen.
Met de aanleg van deze vier nieuwe doorfietsroutes wil de provincie Utrecht reizigers een duurzaam alternatief bieden om
op een comfortabele, veilige en snellere
manier met de fiets op hun bestemming te
komen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door
onderzoeksbureau Dimensus en is een
eerste meting van de huidige situatie: de

Vul deze vragenlijst in en maak kans op
één van de 20 Bol.com cadeaubonnen
van € 25,00.
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Door gebrek aan vrijwilligers
moet
Bouwspeeltuin Bouwgein
mogelijk sluiten na de zomer
Ondanks dat het allemaal goed gaat bij
de Bouwspeeltuin Bouwgein aan de
Hoveniersweide in Batau Noord, laten
de twee overgebleven bestuursleden
weten het moeilijk te hebben. Het gaat
vooral om de bemanning van het
bestuur en de organisatie. ‘Door een
groot en groeiend tekort aan vrijwilligers
dreigt Bouwgein te moeten stoppen met
al haar activiteiten. In 2018 deed het
bestuur ook al een noodoproep.’

Een nieuw coalitieakkoord
‘Hoe kom je tot een plan
voor de stad?’
Afgelopen woensdag is bekend geworden dat Nieuwegein een nieuw coalitieakkoord heeft. De nieuwe wethouders zijn bekend, maar hoe kom je tot
een plan voor de stad. Dat is gevraagd
aan Alma Feenstra, fractievoorzitter
GroenLinks en trekker voor de formatie
in Nieuwegein.
Feenstra: ‘Sinds de gemeenteraadsverkiezingen hebben we hard gewerkt aan
een plan voor Nieuwegein. Dat plan staat
beschreven in het coalitieakkoord
2022-2026. Een plan dat recht doet aan
de verkiezingsuitslag én ruimte biedt om
met de gemeenteraad en de samenleving
uit te werken. Het is een ambitieus plan
geworden, maar ook realistisch en flexibel. Het zijn onzekere tijden en niemand
kan vier jaar vooruit kijken. Op woensdag
15 juni presenteren we het coalitieakkoord
in een openbare raadsvergadering.
Iedereen is welkom om 20.00 uur in het
Stadshuis of via de livestream.’
Maar hoe maak je die plannen?
‘Eerst is Harmen Binnema als begeleider
aangesteld. Na zijn verkenning adviseerde
hij om te gaan onderhandelen met GroenLinks, VVD, PvdA en Lokale Vernieuwing.
Wij zijn begonnen met een lijst van belangrijke onderwerpen voor de stad. Die
kwamen (uiteraard) uit onze eigen ver-

kiezingsprogramma’s, maar ook uit andere verkiezingsprogramma’s en uit wel
50 brieven van organisaties en inwoners.
Deze hebben we onderverdeeld in acht
thema’s.’
‘Daarna hebben we per thema besproken
wat we willen bereiken en wat er daarvoor
nodig is. Dat is soms best moeilijk. Niet
alles is maakbaar of op te lossen. En als
gemeente ga je niet overal over. Zo zijn er
zaken die in Den Haag of door de Provincie worden beslist. En we willen ook graag
nog ruimte houden om samen met de samenleving en de gemeenteraad passende
oplossingen bedenken.’
‘Er is veel aan de hand in de wereld en in
onze stad. Het liefst willen we alles ‘oplossen’. Zorgen voor een fijne, veilige en
gezonde stad voor mens en dier. Een
groene stad met betaalbare woningen,
geen armoede en waar we het klimaat
beschermen. Maar alle plannen moeten
wel betaalbaar zijn. Net als thuis kunnen
we niet meer uitgeven dan er binnenkomt.
Het was dus een hele puzzel. We hebben
dit zorgvuldig en met aandacht gedaan.
Op woensdag 15 juni presenteren wij
deze plannen en dan horen we graag wat
u er van vindt. Sowieso blijven we de
komende vier jaar graag in gesprek om
samen nog meer voor elkaar te krijgen.’
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‘De droom die alle vrijwilligers, kinderen en
bezoekers van Bouwgein bijna negen-endertig jaar levend hebben gehouden kan wel
eens veranderen in een nachtmerrie’ aldus
de vrijwilligers die nu nog hun uiterste
best doen om de speeltuin open te
houden.
In de afgelopen tientallen jaren is het
Bouwgein gelukt een plek te creëren waar
jong en oud terecht kan om te spelen, te
ontdekken, te vieren, te ontmoeten. Honderden kinderen en inmiddels volwassenen hebben warme herinneringen aan de
kindervakantieweek. Liefdes zijn in de
bouwspeeltuin opgebloeid en vriendschappen voor het leven gesloten.
Het bestuur van Bouwgein is al langer op
zoek naar extra handen om de bouwspeeltuin draaiend te houden. Tot nu toe heeft
dit te weinig vrijwilligers opgeleverd. ‘Het
lijkt onmogelijk om Bouwgein open te blijven
houden, tenzij er een groep mensen opstaat
en zegt: wij willen mee blijven bouwen aan
Bouwgein!’
De organisatie: ‘Draag jij Bouwgein een
warm hart toe en vind je het leuk om bestuurlijk actief te zijn? Een overzicht van alle
vacatures en contactgegevens zijn te vinden
op de site van het Vrijwilligershuis Nieuwegein. Of kom tijdens openingstijden langs bij
Bouwgein!’ Een e-mailtje sturen kan natuurlijk ook. Dat kan naar
info@bouwgein.nl.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
(dit is de aflevering die de aandachtige lezer vorige week miste)
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: 'Rozen zijn mijn favoriete bloemen, of het nu enkele wilde rozen zijn of
tuinrozen met tig kroonblaadjes, met één kleur of met enkele in elkaar
overlopende kleuren.'
'In de Nieuwegeinse natuur zijn rozen ook favoriet bij bladluizen: die belagen
de toppen en blaadjes van elke stengel omdat die zacht en vol sap zijn en
zuigen ze compleet dor en droog. Maar voor het zover is, kunnen de luizen
gemakkelijk met zachte hand verwijderd worden, zacht voor de rozentoppen
uiteraard. De luizen veeg je er met je vingers af, elke dag!'
'Er zijn nog veel meer belagers van rozen. Schimmels, bladwespen en de
rupsjes daarvan, galwespjes… Maar die richten doorgaans weinig schade aan.'
'En dan is er de rozenkever. Een opvallende kever met een metaalroodbruin lijf en een metaalgroene kop en borststuk, en ook al
zo’n rozenliefhebber. Als zo’n kever in de zon zit is hij fraai om te zien, maar de wat oudere kevers ogen eerder griezelig. Wat ze
doen met rozenknoppen en soms ontluikende rozen is onvergeeflijk, ze eten er van! Dus wat doe je dan? Gewoon in de kliko gooien,
voor de eigen gezondheid is het beter niet naar een spuitbus te grijpen.'

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: 'Vier jaar geleden zag ik een vrij grote bladwesp zonder naam, van de
soort tenthredo mesoloma.'
'Een paar dagen geleden zag ik een insect dat wel wat leek op een
schorpioenvlieg. Of een langpootmug. Want het beestje hield de (voor)vleugels
schuin naar achteren. En het postuur deed ook denken aan een
schorpioenvlieg. Of een langpootmug. En de kleurtekening deed ook denken
aan een schorpioenvlieg. Of een langpootmug.'
'Een typisch geval van je-weet-niet-wat-je-ziet. Want toen ik inzoomde (met
de camera) zag ik heel iets anders.'
'Een bladwesp. En nu vraag ik mij af, waarom zo’n bladwesp lijkt op een schorpioenvlieg of een langpootmug. Of is het gewoon
toeval? Of keek ik er verkeerd tegenaan doordat het beestje zijn vleugels toevallig even schuin naar achteren hield? Of heeft het
inderdaad een functie waarvan ik geen notie heb?'
'U mag het zeggen. Ondertussen ga ik weer zoeken naar een insect dat net als deze tenthredo mesoloma…'

Pas op
Trajectcontrole parallelbaan
A12 blijft aan tijdens werkzaamheden Galecopperbrug
Vanaf 13 juni tot begin 2024 voert
Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de
Galecopperburg op de A12 bij Utrecht
in de richting van Arnhem. Tijdens de
werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Hier wordt
24/7 op gehandhaafd door het trajectcontrolesysteem op de parallelbaan
richting Arnhem.

Het trajectcontrolesysteem wordt hiervoor tijdens de werkzaamheden aangepast
naar 70 km/uur. Door continu te handhaven op de maximum snelheid kunnen
de wegwerkers veiliger hun werk doen.
Het aanpassen van een trajectcontrolesysteem vanwege werkzaamheden is nooit
eerder gedaan. In dit geval valt het werkgebied precies binnen een sectie van de
trajectcontrole. Snelheidsovertredingen
bij wegwerkzaamheden worden zwaarder
beboet, omdat de veiligheid van de wegwerkers in gevaar wordt gebracht.
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De Galecopperbrug over het AmsterdamRijnkanaal op de snelweg A12 is de op één
na drukste brug van Nederland. Dagelijks
passeren 220.000 voertuigen de brug. De
brug is een zogeheten tuibrug, waarbij het
brugdek via stalen kabels (tuien) is opgehangen aan hoge torens (pylonen). Om de
brug ook in de toekomst veilig te houden,
voert Rijkswaterstaat van 13 juni 2022 tot
begin 2024 onderhoud uit aan de brug
richting Arnhem. De stalen kabels van de
brug richting Arnhem naderen het einde
van hun levensduur en worden vervangen.
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Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in
Nieuwegein. Onlangs kwam haar
derde boek Het Tango algoritme uit.
Toen haar kinderen nog klein waren,
schreef Heleen De Troonladder en
Losse tanden, enkele kinderboeken
die spelen in de wijk Zuilenstein. Deze
boeken zijn via onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein tekent ze wekelijks haar
spinsels op met haar schrijverspen.

Reinhuizen CS
Deze keer deel 16 van het vervolgverhaal over Reinhuizen CS.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.

In de vorige aflevering lijkt de trol een
oogje te hebben op Anna.

Sollen met trollen
Misschien komt het doordat hij Anna
heeft gezien, maar de trol ontwaakt veel
sneller dan verwacht. Wanneer ik vroeg
in de ochtend in de tuin arriveer, lijkt er
nog niets aan de hand. Ik zet mijn fiets
onder het afdak, ga voor een lekkere
cappuccino naar het koetshuis en bedenk
me wat ik die dag zal gaan schilderen.
Aan de auto’s op de parkeerplaats te zien
zijn er al enkele professoren aan de slag.
Ik pak net mijn cappuccino aan, wanneer plotseling de vloer van het koetshuis
trilt. Verbaasd kijk ik naar Onno, de
Barista van de dag. Wanneer ik zijn
geschokte gezicht zie, ren ik snel naar
buiten. Zware dreunen doen de grond opnieuw trillen. Het lijken wel reuze voetstappen. En dat zijn ze ook. De trol is
wakker en blijkbaar op zoek naar de
dame van zijn dromen.
Anna is zo verstandig zich niet te vertonen. De lange tijd dat de trol was versteend, heeft hem geen geduld geleerd.
Hij mompel onverstaanbaar en ijsbeert
over het pad naar de parkeerplaats. Het
grind spat weg onder zijn voeten. Hij kijkt
van links naar rechts, naar boven en naar
beneden. En dan tilt hij de Tesla van professor Kers op en kijkt eronder. Niets. Niet achter de bomen en – hij rukt een
boom uit de grond en schudt eraan – ook
niet erin.
Ik vis mijn schetsboek uit mijn tas en
speur ook door de tuin. Nu loopt de trol
bij de fietsenstalling. Hij rukt het golfplatendak eraf en als er niets anders onder
zit dan fietsen, drukt hij het omlaag en
bewerkt het met zijn vuisten tot de fietsenstalling eruitziet als een platgedrukt

sardineblikje. Met mijn fiets als een van
de sardines.
Hij vervolgt zijn weg tussen de koetshuizen. Kijkt door de ramen naar binnen
en smijt dan het terrasmeubilair door de
ruiten. Onno ziet doodsbleek bij het visioen dat de trol korte metten maakt met
de verbouwing en de nieuwe kozijnen. Dit
moet niet te lang duren.
‘Durf je hem te roepen?’ vraagt Jan de
Vries me.
‘Ik? Nee!’
‘Je kunt hem haar tekening laten zien.
Vertraag hem. Houd hem even hier op
het gras. Wiro is op zoek naar hulptroepen.’
Terwijl ik aarzelend naar de trol kijk,
zegt Lena: ‘Heb je Anna al gezien?’
Op het moment dat ze het vraagt, zie ik
Anna staan, verborgen tussen de
bloeiende rododendrons.
‘Daar!’
Lena pakt haar bezem stevig vast en
kijkt. ‘Ha, ik zie haar. Witte jurk, los haar.’
Dan tikt ze me op de schouder. ‘Kijk, dit
is al een soort plan.’
Op een trol aflopen, ik had nooit
gedacht dat ik het zou doen. Maar ik
weet dat zeker drie professoren zich
achter de bomen en muurtjes hebben
verstopt. Ik kan Jan de Vries niet ver van
me vandaan zien staan, een stuk hout
dat waarschijnlijk voor toverstaf moet
doorgaan in de aanslag. Met knikkende
knieën loop ik dichter naar de trol toe. Hij
kijkt naar de rododendrons, maar daar is
Anna niet langer.
‘Hé,’ zeg ik, ‘zoek je Anna?’
Hij hoort me niet. Ik reik niet eens tot
zijn middel. Zijn voeten hebben het formaat van een leunstoel. En hij stinkt,
naar natte regenjassen en rottende
planten.
Veel luider roep ik: ‘Zoek je Anna?’
Nu merkt hij me wel op. Hij buigt zijn
hoofd en zijn neus komt veel te dichtbij.
Ik onderdruk de neiging weg te rennen en
steek mijn schetsboek naar voren met
haar portret, A3-formaat, voor hem een
soort postzegel.
‘Zoek je haar?’
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Een enorme wijsvinger strijkt over het
blad en laat een grauwe veeg achter. Zijn
kreet is er een van teleurstelling.
‘Als je haar wilt bekoren, mag je er wel
eens in bad gaan,’ zeg ik. ‘Zij ruikt lekker.
Jij stinkt.’
Gelukkig voelt hij zich niet beledigd. Ik
zet hem eerder aan het denken. Een bad,
waar en hoe? De slotgracht rond het kasteel lijkt de enige optie, en dat beslist hij
dan ook. Het water golft over de oevers
wanneer hij er instapt. Iemand geeft me
een emmertje groene zeep, dat ik
voorzichtig aan de rand neerzet.
Even later schuimt het in de gracht.
Grote zeepbellen stijgen op langs het
kasteel.
‘Goed,’ zegt Lena, ‘dat houdt hem wel
even bezig.
Ik hoop dat Wiro zijn hulptroepen snel
gereed heeft, want een schone trol is niet
veel aantrekkelijker dan een smerige. Drijfnat komt hij omhoog uit het water. Er zitten waterlelies in zijn haar.
‘Nu maar opdrogen in de zon,’ zeg ik
en ik geef hem een van de harken van de
tuinman. ‘Voor je haren.’
Midden op het grote grasveld kamt hij
zijn haar. Ondertussen gaan zijn ogen
van hot naar her, op zoek naar Anna.
‘Nou, daar gaan we dan,’ fluistert Lena
achter stam van de tamme kastanje.
‘Showtime.’
En dan staat daar niet langer een
vrouw met een bezem, maar een
jongedame met een lange witte jurk.
Ze wandelt over het pad en plukt bloemen. De echte Anna kijkt met een wit
gezicht vanuit het theehuis toe. De trol
doet een poging zijn kleren wat te fatsoeneren. Hij ruikt nu naar groene zeep.
Voorzichtig steekt hij een bijna schone
vinger naar haar uit. Voor mij kijkt de namaak Anna op. De vingers van de trol
strekken zich, alsof hij haar zo zou willen
oppakken. Dan klinkt er ineens een trommel, gevolgd door de strijdlustige tonen
van een trompet. Allemaal kijken we naar
de brug van het kasteel…
Wordt vervolgd.
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Start bouw
40 sociale
huurappartementen
op voormalig JUKO terrein i
In Nieuwegein is Plegt-Vos Bouwgroep
in opdracht van Mitros gestart met de
bouw van 40 sociale huurappartementen voor senioren. Op het voormalige
terrein van de Jutphaase korfbalvereniging worden twee woongebouwen
gerealiseerd in een parkachtige omgeving. Het ene gebouw biedt ruimte aan
15 appartementen en het andere telt 25
appartementen.

Prefab bouwen
De driekamerappartementen op het
JUKO-terrein worden grotendeels
gemaakt in de Slimme Huizenfabriek van
Plegt-Vos. Wanden, vloeren, funderingsbalken, maar ook complete badkamers
worden eerst in de fabriek gemaakt en op
het JUKO-terrein als bouwpakket in elkaar
gezet. De belangrijkste voordelen hiervan
zijn de snelheid en efficiëntie van het
bouwproces. Bovendien wordt hiermee
een belangrijke maatschappelijke bijdrage
geleverd betaalbare woningen en het
oplossen van het woningtekort. De bouw
op locatie heeft daardoor een doorlooptijd
van slechts enkele maanden, waar circa
een jaar gebruikelijk is.
Levensloopbestendige appartementen
De appartementen van 70m2 zijn zeer
geschikt voor senioren: beide gebouwen
zijn voorzien van een lift en vanuit de woning is er een directe toegang tot de berging, waar plek is om een scootmobiel op
te laden. De woningen worden voorzien
van een warmtepomp, zonnepanelen en
ook mechanische ventilatie. Daarmee zijn
de woningen duurzaam en energiezuinig.
Sabina van Denter, senior Projectmana26

ger bij Mitros: 'Het is een uitgelezen kans
voor senioren om in de buurt van park
Hesseveld te gaan wonen, met alle voorzieningen binnen handbereik.'
De appartementen worden met voorrang
toegewezen aan 65-plussers. Ook krijgen
bewoners uit Jutphaas-Wijkersloot voorrang op de woningen.
Begin 2023 worden de woningen opgeleverd en kort na de oplevering kunnen de
bewoners verhuizen.
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Een remklauw,
wat is het
en waarom zit deze
in een voertuig
De remklauw (of remtang) van een
schijfremsysteem is de houder van
(meestal) twee remblokken en is
zodanig op de fusee (wiellager)
van het voertuig gemonteerd, dat
de beide daarin aanwezige remblokken zich aan weerszijden van
de remschijf bevinden. Bij de remklauw horen twee cilinders, waarvan de zuigers de remblokken tegen de remschijf kunnen drukken.
Meestal heeft een remklauw twee
verschuifbare remzuigers en worden de remblokken door vloeistofdruk tegen beide zijden van de
remschijf aangedrukt. Remklauwen zijn dus een belangrijk onderdeel van het remsysteem van je
voertuig.
Twee soorten remklauwen
Je hebt twee soorten remklauwen,
zwevende én vaste. Bij een zwevende
remklauw werkt de rem met één remzuiger. Als er geremd wordt, drukt de
zuiger eerst het binnenste remblok
(aan de kant van de remzuiger) tegen
de remschijf. Het nadeel van de zwevende remklauw is dat de binnenste
remblok vaak sneller slijt dan de buitenste. Daarom is het altijd belangrijk
om vooral naar het binnenste remblok te kijken bij een controle. Een
vaste remklauw heeft twee remzuigers, aan elke zijde van de remschijf
een. Het voordeel bij dit systeem is
dat beide remblokken met dezelfde
kracht tegen de remschijf worden gedrukt en dus gelijkmatig slijten.
Waar bestaat een remklauw uit
Het remsysteem bestaat uit een aantal onderdelen. Wanneer de rem ingetrapt wordt zal er remvloeistof
door de leiding naar de remklauw
gedrukt worden. De remklauw zorgt
er voor dat de druk verdeeld wordt
over de remblokken. De remblokken
duwen op de remschijf zodat de auto
(verder lezen)

GGD Regio Utrecht
sluit voorlopig
vaccinatielocatie
in Nieuwegein
De afgelopen maanden bezoeken steeds minder inwoners in
de regio Utrecht de Corona vaccinatielocaties. Om zo efficiënt
mogelijk de medewerkers en locaties in te zetten, wijzigde de
GGD Regio Utrecht (GGDrU)
voor de komende drie maanden
de openingstijden. Zo is de
locatie in de Beursfabriek aan de
Symfonielaan in Nieuwegein
sinds maandag 6 juni gesloten.
De locatie in Nieuwegein is voor de
komende drie maanden volledig
gesloten. Inwoners uit Nieuwegein
kunnen voor een coronaprik elke
zaterdag terecht bij het GGD Informatiepunt in CityPlaza Nieuwegein
en van maandag t/m zaterdag in
de Jaarbeurs Utrecht. De extra
begeleiding bij prikangst wordt van
Nieuwegein verplaatst naar de
Jaarbeurs in Utrecht, alle locaties.
Minder druk
op de vaccinatielocaties
Het wordt steeds minder druk op
de vaccinatielocaties. Het aantal
afspraken voor een coronaprik en
het aantal bezoekers via vrije in
loop nemen af. Waar vier maanden
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geleden gemiddeld 23.000 vaccinaties per dag gezet werden, zijn
dat er nu gemiddeld 550. Op basis
van deze cijfers en omdat het ministerie van VWS voorlopig geen
nieuwe vaccinatiecampagne plant,
wordt verwacht dat deze ontwikkeling de komende tijd doorzet.
GGD Regio Utrecht over de sluitingen: ‘Door het sluiten van sommige
locaties zijn we in een andere fase
beland: de grote druk is van de
Coronacrisis af. Dat vraagt om een
zorgvuldige herziening van de inzet
van mensen, middelen en locaties.
Daarom heeft GGDrU besloten de
openingstijden van de vaccinatielocaties vanaf maandag 6 juni te
wijzigen, voorlopig voor de komende drie maanden. Bij een eventuele nieuwe corona-uitbraak in het
najaar kunnen we de locaties dan
weer zoveel mogelijk benutten. Bij
het aanpassen van de openingstijden per locatie hebben we rekening gehouden met een goede
spreiding van vaccinatiemogelijkheden in de regio. Inwoners die
een prik willen halen, kunnen nog
steeds in hun eigen gemeente
terecht.’
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Lezersmail
Wil je reageren op een artikel in De
Digitale Nieuwegeiner? Heb je een
tip voor de redactie? Wil je Nieuwegein ergens op attenderen? Of
vind je iets van De Digitale Nieuwegeiner?
E-mail dan naar redactie@pen.nl
met vermelding Lezersmail-DDN.
De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te
korten of niet te publiceren.

Beste redactie,
De laatste pagina van DDN vorige week
was pagina 31. Daarvoor zat pagina
29. Wat stond er op pagina 30, want
die heb ik dus gemist.
Vr. gr. C. B.
Geen angst C. B., je hebt geen enkel
bericht gemist. Op het allerlaatste
moment hebben we de pagina met de
programmering van DE KOM moeten
laten vervallen omdat we geen
nieuwe informatie ontvingen. En om
verouderde informatie te plaatsen...

---------------------

Geachte redactie,
graag vraag ik uw aandacht voor het
volgende:
onze hechte 55+ gym club bestaat
inmiddels al zo een 20 jaar en is
destijds mede opgezet met de hulp van
afd. Sport, mevrouw Jorine Bouman
van de Gemeente Nieuwegein, onder
het motto Nieuwegein in Beweging.
Op dit moment kampen wij met het
probleem van te weinig deelnemers op
de bijeenkomst in 't Veerhuis op
dinsdagmiddag.
En het zou jammer zijn als deze vorm
van sporten voor de wat oudere
inwoners met mogelijk beperkingen,
verloren zou gaan.
Daarom vragen wij uw hulp, ook in het
belang van alle wat ouderen in
Nieuwegein die onze club nog niet
kennen.
Zou u, door middel van free publicity,
onderstaand stukje willen plaatsen?
Marina van der Tol
Ook de redactie van De Digitale
Nieuwegeiner, eveneens 55+,
onderkent het belang van bewegen.
Uiteraard voldoen we graag aan het
verzoek van Marina. Lees hier haar
oproep.

Avond voor de Stad
Op donderdag 16 juni kun je vanaf
20 uur weer de Avond voor de Stad
bijwonen. Je bent van harte welkom op de publieke tribune van de
Raadzaal. De bijeenkomst is ook
digitaal te volgen via NieuwegeinseRaad.live/Stream1.
Op 16 juni worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:
• Rondvraag
Tijdens de rondvraag stellen raadsleden mondelinge vragen aan het college over onderwerpen die niet op de
agenda staan. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren aan de hand van geluiden
van inwoners.
• Regionale ontwikkelingen
De regionale ontwikkelen zijn een
terugkerend moment op de agenda
waarbij het college de gemeenteraad
bijpraat over de ontwikkelingen die op
regionaal niveau spelen. Het gaat
dan vaak om samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. Voorbeelden hiervan zijn de
Veiligheidregio Utrecht, de U-10,
Reinigingsbedrijf Midden-Nederland
en Recreatieschap de Stichtse
Groenlanden.
• Groei van de stad
Op dit moment wordt er in opdracht
van de gemeente Nieuwegein onderzoek gedaan naar de groei van de
stad. Kan de stad de groei van het
woningbouwprogramma wel aan?
Welke kansen en risico’s zijn er?
Het onderzoek is onderverdeeld in
verschillende thema’s, zoals mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid.
Het college verwacht dat alle onderzoeken na de zomer worden afgerond
en wil dan een aantal mogelijkheden
voor groei voorleggen aan de raad.
Deze avond wordt de raad alvast
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bijgepraat over de voortgang van het
onderzoek.
• A12-zone
Een apart onderdeel, maar natuurlijk
wel in samenhang met het vorige. In
de A12-zone, het gebied tussen de
snelweg A12 en de bebouwde kom
van Nieuwegein, worden namelijk de
nodige ontwikkelingen verwacht op
het gebied van openbaar vervoer en
woningbouw. Daarom is al eerder dit
jaar een dialoog gestart met onder
andere inwoners en ondernemers,
om zo de Nieuwegeinse belangen
goed in kaart te brengen.
Tijdens deze avond zal er een presentatie worden gegeven over de
A12-zone en hoe het Nieuwegeinse
bestuur te werk gaat om zijn positie
hierin te bepalen.
Tot slot
De gemeenteraad dankt je voor je
interesse in zijn activiteiten en hoopt
je te mogen ontmoeten.
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Hadden we afgelopen week
de Lijsterbestunnel, deze
week nog een foto van Toen
uit de diaserie ‘Op Weg – De
provincie als een ambtelijke
werkplaats’ in de ‘Collectie
beeldmateriaal afkomstig van
de Provincie Utrecht
1880-2007.’
De foto van Toen is gemaakt
midden 1976. De Waterbiestunnel loopt onder de Zandveldseweg door van de
Liesmonde naar de Waterbies
en vice versa. Wie zou
hebben besloten dat het de
Waterbiestunnel zou gaan
heten en niet de
Liesmondetunnel?

Bushalte boven de Waterbiestunnel

Een tunnel, een veilige
manier om van de ene naar
de andere wijk te komen.
Althans, daar dacht men op
8 oktober 2007 een korte tijd
anders over. Toen bleken
honkbalknuppels gerelateerd
te zijn aan een misdaadroman. De politie kreeg
Toen de melding dat op de
Waterbiestunnel twee
jongens met honkbalknuppels
en een cameraopstelling
stonden. De melder had het
idee dat het tweetal iemand
stond op te wachten en dat
wilde filmen.
Dat gaat Nu wat onopvallender omdat Nu de techniek
veel verfijnder is.
De agenten die Toen een
kijkje gingen nemen troffen
daar inderdaad de door de
melder omschreven situatie
aan. Het verhaal daarachter
was echter anders. Eén van
de twee jongemannen, een
19-jarige Vianees, was
leerling van het Grafisch
Lyceum. Hij had een opdracht
om de cover voor een
misdaadroman te maken.
Dat was hij aan het doen en

hij kreeg daarbij hulp van een
20-jarige plaatsgenoot.
Nu zou een arrestatieteam
uitrukken in vol ornaat.

te leveren aan de verkoeling
van de stad, zijn de bushokjes ‘groen.’
Op de foto van Toen nog
geen bebouwing. Nu zie je
tussen al het groen door de
woningen aan de Ebbemonde.

De bushokjes zijn duidelijk
veranderd, Toen werd met
een flyer een expositie
aangekondigd, Nu worden de
bushokjes ‘vercommercialiseerd.’
Toen nog geen Sedum op het
dak en Nu, om een bijdrage

Een mooi plaatje en wat een
geluk dat toevallig weer een
gele bus kwam aanrijden.
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