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MOLENSTRAAT

DEZE WEEK

• Agenda
• Mitros verhuurt vaker aan laagste

inkomens
• Stem op Buurtpluktuin Dotterbloem &

Ereprijs
• Onthulling Witte Anjerperkje

• Jazztrio Pep Talk in Fort Vreeswijk
• Morgen: Repair Café Galecop
• Flitspalen in Nieuwegein
• Tijdelijke Aldi in Blokhoeve
• Criminelen profiteren van wet

rookmelders
• Fietsendieven en inbrekers actief
• Half kunstwerk & maaibeleid
• Drie miljoenste woningwetwoning
• Wetenschappers fietsen 375 kilometer
• Erfgoed beter zichtbaar maken

• Meer zonnepanelen op schooldaken
• Barok en hiphop voor de basisschool
• Creatief bij Jut & Zo
• Voor het laatst in town: Magic Circus
• Vandaag: Urban Dance Event
• Zomeractiviteiten Museumwerf

Vreeswijk
• Douwe Bob opent kinderfestival
• Onderhoud fietspad langs A2

Vandaag: Urban Dance Event

• Wethouder Jan Kuiper verlaat Nieuwegein

• Ontmoetingsplek voor volwassenen met autisme

• Koninklijke onderscheiding voor mevrouw van Dijk-Luijten

Overeenkomst binnenstad

Filmmiddag voor Oekraïners

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


Douwe Bob opent kinderfestival
samen met burgemeester van Nieuwegein

Singer-songwriter Douwe Bob zal een optreden verzorgen op De
Grote Samenspeeldag, het kinderfestival dat zondag 26 juni wordt
gehouden op Fort de Batterijen in Nieuwegein. Ook gaat de popu-
laire artiest zingen, dansen en muziek maken samen met de kin-
deren. Douwe Bob is één van de vele attracties op het inclusieve
festival, dat tot doel heeft dat álle kinderen kunnen meedoen. De
Grote Samenspeeldag is mede mogelijk dankzij een gift van de
Nationale Postcode Loterij.

Onvergetelijke dag voor kinderen en ouders
Op de Grote Samenspeeldag staat alles in het teken van samen plezier
beleven. Kinderen kunnen er spelen, knutselen, gamen, hun voetbalskills
oefenen, reuzenbellen blazen of een DJ-workshop volgen. Ze kunnen
optreden met circusartiesten in een echte circustent. In het water rondom
het Fort kan gekanood of gesupt worden, er zijn clowns, een goochelaar,
artiesten – en nog veel meer.

Ouders kunnen aansluiten bij een inspirerende workshop, waar
deskundigen laten zien hoe je kinderen kunt stimuleren om samen te
spelen. En natuurlijk kunnen ze genieten van de food trucks, de artiesten,
de prachtige locatie én hun spelende kind.

Toegankelijk voor iedereen
De Grote Samenspeeldag wordt georganiseerd door de Speeltuinbende.
Deze stoere club zet zich ervoor in dat álle kinderen samen kunnen
spelen. Want spelen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor je
ontwikkeling. Maar helaas zijn er al te vaak kinderen die niet meespelen,
bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben.
Met meer dan tien jaar ervaring weet de Speeltuinbende precies hoe je
ervoor zorgt dat élk kind mee kan doen. Op De Grote Samenspeeldag is
voor iedereen iets te beleven. Het terrein en de activiteiten worden zo
goed mogelijk toegankelijk gemaakt en er zijn aangepaste sanitaire
voorzieningen. De professionele spelbegeleiders zorgen ervoor dat elk
kind een onvergetelijke dag heeft en niemand buiten spel staat.

Meer informatie en aanmelden
De Grote Samenspeeldag wordt om 11.00 uur geopend door
burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein, gevolgd door een
optreden van Douwe Bob samen met de bigband Big Bang. Daarna is er
tot en met 16:00 uur een doorlopend programma van zo’n 20 activiteiten.
Kaarten kosten € 3,95 per persoon voor de hele dag. Leden van de
Speeltuinbende hebben gratis toegang. Voor meer informatie en
aanmelden, ga naar speeltuinbende.nl/degrotesamenspeeldag.

Patatas Bravas Eric's Stijl

Eric: ‘Een keertje tijdens een van onze
stedentrips in Valencia, uiteraard de tapa
Patatas Bravas gegeten, het is een van
de goedkoopste tapa’s maar erg lekker,
dit is mijn variant voor deze week.’

Het recept.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefoto-
grafeerd.
Deze week de Molenstraat in de wijk
Vreeswijk.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Katern
‘Naast mooie vieringen

ook reden
tot bezorgdheid’

‘De afgelopen week werd her en
der de vlag uitgestoken, veelal met
een bijna versleten schooltas.
Dit om te vieren dat een van de
bewoners in het huis geslaagd was
voor het schoolexamen. Via deze
weg een felicitatie aan alle
geslaagden in Nieuwegein en
succes met de volgende stap.
Ook in het formeren van een nieuw
college en coalitie-akkoord is een
volgende stap bereikt: afgelopen
week is een nieuw coalitie-akkoord
gesloten als uitkomst van de
gemeenteraadsverkiezingen in
maart. Op 20 juni kan het nieuwe
college van Burgemeester en
Wethouders geïnstalleerd worden.
Op 25 juni is het Nationale
Veteranendag. Om onze
Nieuwegeinse veteraren te eren
zal ik het Witte Anjer Perkje
openen aan de Nedereindseweg
bij het oorlogsmonument.’

‘Behalve dit mooie nieuws is er
ook reden voor bezorgdheid. De
opvang van asielzoekers gaat niet
goed in Nederland en aan
gemeenten wordt gevraagd of het
mogelijk is om tijdelijk extra
crisisnoodopvang te organiseren.
Als gevolg van de oorlog in de
Oekraïne stijgen de energieprijzen

enorm. Veel mensen, ook in
Nieuwegein, kunnen deze kosten
niet of nauwelijks dragen. Elders in
het land is het elektriciteitsnet zo
overbelast dat nieuwe bedrijven
geen aansluiting meer krijgen.
En op de woningmarkt, zowel in de
huur als in de koop, is er steeds
meer vraag dan dat er aanbod is.
Veel mensen zijn teleurgesteld
omdat er geen passende woning
beschikbaar is.’

‘Het zijn landelijke problemen
die ook in Nieuwegein spelen.
We zoeken met elkaar naar
oplossingen. Zo werken we aan
het woningtekort door voortvarend
woningen te bouwen.
Onderzoeken we hoe we de
energievoorziening duurzaam en
betaalbaar kunnen maken. En
leveren we onze bijdrage voor
humane opvang van vluchtelingen
in de stad. Zo houden grote (inter)
nationale problemen ook mij als
burgemeester dagelijks bezig.’

Burgemeester Frans Backhuijs

3

AGENDA

• 17 jun: Urban Dance Event
• 17 jun: Nacht van gebed
• 18 jun: Beurs Maastrichts Aardewerk
• 18 jun: Creatief bij Jut
• 21 jun: De staat van katholiek Neder-

land
• 23 jun: Werkgeluk en inclusie
• 23 jun: Raadsvergadering
• 25 jun: Onthulling Witte Anjerperkje
• 25 jun: Theatrale Finale:

musical (6-12) **
• 25 jun: Rijnhuizen concert
• 25 jun: Theatrale Finale: musical

(15-18) **
• 25 jun: Filmmiddag voor gevluchte

Oekraïners
• 25 jun: The Summer of Love
• 26 jun: De Grote Samenspeeldag
• 26 jun: Jazz Trio Pep Talk
• 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

** Vraag bij DE KOM naar de juiste aan-
vangstijden.

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.

Burgemeester Frans Backhuijs
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Bewoners
in de wijk Blokhoeve
krijgen binnenkort
een tijdelijke Aldi

Het college van B&W heeft in een brief
aan de gemeenteraad laten weten dat
in het tweede deel van dit jaar een tij-
delijke Aldi zal worden gebouwd in de
wijk Blokhoeve. Deze tijdelijke Aldi zal
worden gerealiseerd op het braaklig-
gend terrein aan de oostzijde van de
grote parkeerplaats aan de Blokhoeve
in de binnenbocht van de Middelhoeve.
Dit terrein wordt nu gebruikt voor zand-
opslag en stalling van bouwmaterieel.
Deze tijdelijke supermarkt zal blijven
staan tot medio 2026. Verwacht wordt
dat dan de nieuwe supermarkt klaar is
in Blokhoeve Blok West.

In december 2021 is voor de herontwikke-
ling van het plandeel Blokhoeve Blok
West met de ontwikkelende partijen een
raamovereenkomst gesloten. In deze
planontwikkeling is inbegrepen de reali-
satie van een nieuw klimcentrum, fitness,
Aldi-supermarkt, sociale- en vrije sector-
woningbouw.

Op dit moment wordt voor Blokhoeve Blok
West de bestemmingsplanprocedure
doorlopen. Naar verwachting kan na de
zomer het ontwerpbestemmingsplan met
ontwerpvergunningen ter inzage worden
gelegd en kan de vaststelling door de raad
in het 1e kwartaal van 2023 plaatsvinden.
Onder voorbehoud van beroep zal daarna
het bouwproces starten.

De daadwerkelijke realisatie van een defi-
nitieve Aldi laat derhalve nog enige tijd op
zich wachten. De realisatie van de defini-
tieve Aldi zit aan het einde van het bouw-
proces omdat de bestaande klimhal pas

kan worden gesloopt nadat deze de
nieuwe (nog te bouwen) locatie heeft be-
trokken. Het kan dus nog wel even duren
voordat de definitieve Aldi gereed is, dit
zal naar verwachting niet eerder dan in
2026 zijn. Om die reden heeft de Aldi
gevraagd of het mogelijk is om in de
tussentijd een tijdelijke Aldi te realiseren
op het braakliggend terrein aan de oost-
zijde van de grote parkeerplaats aan de
Blokhoeve.

Vanwege de bestaande behoefte aan een
supermarkt in of nabij de nieuwe woonwijk
Blokhoeve heeft het college van B&W
besloten medewerking te verlenen aan
een noodoplossing om de inwoners van
de wijk hun boodschappen te kunnen lat-
en doen in Blokhoeve.

Voor een termijn van maximaal 5 jaar (of
zoveel korter indien de nieuwe Aldi eerder
gereed is) zal dit terrein worden verhuurd
aan de Aldi. De Aldi zal hierop een tijde-
lijke supermarkt met eigen parkeerterrein
realiseren. Het vergunningstraject start op
korte termijn, en in het tweede deel van
2022 zal realisatie plaatsvinden.

Extra informatie
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 nieu-
we 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 laat-
ste fase in.

Plan HoeveRijk (Blokhoeve Blok West)
Aan de zuidzijde wordt het plan HoeveRijk
(Blok West) als woon-werk locatie ontwik-
keld. Het plan bestaat uit verschillende
type woningen (stadswoningen, twee-on-
der-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 wo-
ningbouw worden in dit plan een nieuw
klim- en bergsportcentrum, een Aldi en
een nieuwe sportschool Fit for Free gerea-
liseerd.
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De locatie van de tijdelijke Aldi in Blokhoeve

Impressie HoeveRijk
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Wereldhave en gemeente
sluiten overeenkomst
voor versterking binnenstad
Nieuwegein

Met het ondertekenen van een inten-
tieovereenkomst zetten Wereldhave en
gemeente Nieuwegein een vervolgstap
in de samenwerking met als doel een
goed functionerende, toekomstbesten-
dige en duurzame binnenstad te creë-
ren, een die aansluit bij de wensen van
zowel ondernemers, bezoekers als in-
woners. Een speerpunt hierbij is het
toevoegen van nieuwe bezoekredenen
voor stadscentrum Nieuwegein en de
transformatie van Cityplaza naar Full
Service Center.

De overeenkomst werd op 15 juni op
PROVADA 2022 ondertekend door wet-
houder Hans Adriani van gemeente Nieu-
wegein en Pieter Polman, Managing
Director Wereldhave Nederland. Op
14 juni werd de inhoud al goedgekeurd
door de het college van burgemeester en
wethouders van Nieuwegein.

'Hiermee onderstrepen wij onze gedeelde
ambities op thema’s als vitaliteit, duurza-
amheid en ruimtelijke kwaliteit,' aldus
Pieter Polman. 'Met de Full Service Strate-
gie van Wereldhave geven wij hieraan in-
vulling. Ons doel is om bezoekers vaker een
alibi te geven voor een bezoek aan
Nieuwegein. Dit bereiken we door functie-
verbreding waarin naast retail ook leisure-,
gezondheid-, sport- en horecafuncties de
ruimte krijgen.'

Ook gemeente Nieuwegein kan zich goed
vinden in de inhoud van de intentieover-
eenkomst. In het Koersdocument (2017)
Gemeente Nieuwegein wordt de ambitie
uitgesproken om van Nieuwegein ‘De
duurzaamste binnenstad van Nederland’
te maken. 'Onze ambitie is om van City
Nieuwegein de meest duurzame binnenstad
van Nederland te maken', licht wethouder
Hans Adriani toe. 'Voor het verwezenlijken
hiervan werken wij graag intensief samen
met partijen als Wereldhave. We gaan er
samen voor zorgen dat hier een vitaal kern-
winkelgebied ontstaat waar een variëteit
aan functies samenkomt. Een levendige bin-
nenstad die zich aanpast aan de verande-
rende wensen en behoeften.'

In de komende periode zal de inhoud van
de intentieovereenkomst worden vertaald
naar een concrete langetermijnvisie en
een (her)ontwikkelplan.

Cityplaza Nieuwegein
Wereldhave is eigenaar van Cityplaza te
Nieuwegein. In de komende jaren wordt
dit winkelcentrum getransformeerd tot
Full Service Center. Een one-stop-shoplo-
catie waar boodschappen doen, winkelen,
vrijetijdsbesteding, ontspanning, werken
en andere dagelijkse behoeften samenko-
men. Op deze manier wordt Cityplaza een
sterkere plek in het dagelijks leven van de
bezoekers en als gevolg daarvan nog aan-
trekkelijker voor ondernemers en huur-
ders.
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OMKIJKEN

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

Mei 2015

Burgemeester Frans Backhuijs arriveert per roeiboot
aan de kade van de Nieuwegeinse roeivereniging De
DoorSlag. Daar verrichtte hij, onder het genot van
hapjes, drankjes en praatjes, de officiële
openingshandeling van het splinternieuwe thuis van de
vereniging

De Digitale Nieuwegeiner
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Productie 
medewerker
Valk Welding Nieuwegein

Wij zoeken een

Voor meer informati e scan de 
QR code of bezoek onze website 
(www.valkwelding.com/nl/
vacatures)

https://www.valkwelding.com/nl/vacatures
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
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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
Julia van Weelden,
buurtsportcoach
en JOGG-regisseur.

Bewegen op recept (BOR)

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!

Gelukkig en gezond ouder worden,
dat willen we toch allemaal? Maar
aandacht voor een gezonde levensstijl
kan best lastig zijn in het drukke
dagelijkse leven. De verleiding is
tegenwoordig groot. Fastfood haal je op
de hoek van de straat, boodschappen
worden thuisbezorgd, de auto brengt je
van A naar B en na een drukke dag is
het wel heel lekker om op de bank te
ploffen.

Bewegen is goed,
meer bewegen is beter
Om fit te blijven is het belangrijk om

voldoende te bewegen. Welke activiteit
bij je past, is voor iedereen anders. In
een team of alleen, een balsport of
krachtsport en binnen of buiten. Je kan
ook je beweging zoeken in het
natuurlijk bewegen. Breng beweging in
je dagelijks leven en blijf zo op een
natuurlijke manier in shape. Zo kan je
bijvoorbeeld wandelend naar de (super)
markt, op de fiets naar familie en
vrienden, maak je huis schoon, werk in
de tuin of speel met (klein)kinderen.
Probeer er een gewoonte van te maken
om elke dag zitten, staan en bewegen af
te wisselen.

Nederlanders kampioen zitten
Het menselijk lichaam is gemaakt om

te bewegen en voor een zittend bestaan
zijn wij niet in de wieg gelegd. Onze
voorouders waren constant in beweging
om te kunnen overleven. Ons dagelijks
leven is veranderd waardoor het minder
vanzelfsprekend is om tijdens de dag te
bewegen. Nederlanders zitten het
meest van alle Europeanen. 45,6% van

de Nederlanders ouder dan 15 jaar zit
gemiddeld 7 uur of meer per dag. Ter
vergelijking, in Duitsland is dit 5,8 uur
en in België is dit 5,7 uur.

Bewegen op Recept, oftewel BOR
Dat het belangrijk is om voldoende te

bewegen weet iedereen eigenlijk wel.
Ons lichaam is continu hard aan het
werk om voedingsstoffen om te zetten
naar energie en om suikers en vetten af
te breken. Door voldoende beweging
worden je spieren goed in het oppikken
van deze brandstoffen uit je bloed.
Daarnaast heeft het ook een positief
effect op je hart en bloedvaten, je brein
en zo kan ik nog wel even door gaan.
Echter kan het nog best lastig zijn om
het bewegen te integreren in het
dagelijks leven. BOR kan daarbij
helpen. Als mensen met een leefstijl
gerelateerde klacht bij een
zorgprofessional komen en niet
voldoende bewegen, kunnen ze een
beweegrecept krijgen. Door middel van
BOR worden ze doorverwezen naar de
buurtsportcoach. Wij als
buurtsportcoaches gaan met de
deelnemer het gesprek aan en
ondersteunen we de deelnemer naar
passende sport- of beweegactiviteit.
Wat voor activiteit het gaat worden is
maatwerk en hangt van de persoon en
de wensen af. Denk bijvoorbeeld aan
een wandel- of fietsgroep, maar ook
aan een teamsport, gymnastiek of meer
richting de fitness.

Ben je ook op zoek naar ondersteun-
ing bij het vinden van passende sport-
of beweegactiviteit? Neem contact op
met je praktijk ondersteuner, huisarts
of stuur een mail naar buurtsportcoach
Julia via j.vanweelden@merwestein.nl.
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Wielrennende waterschappers
fietsen 375 km over NAP-nulmeterlijn

Op maandag 20 juni fietsen meer dan twaalfhonderd wielren-
ners de ClimateClassic: een fietstocht van Breda naar
Groningen om aandacht te vragen voor de gevolgen en het
voorkómen van klimaatverandering. Ook doen zij Nieuwe-
gein aan. Het team van De Stichtse Rijnlanden fietst namelijk
ook mee met tien medewerkers en dagelijks bestuurslid Els
Otterman. Om circa 10.30 uur draagt dagelijks bestuurslid
Marc Laeven van waterschap Rivierenland het stokje bij de
carpoolplek aan de A2 bij de Lekbrug in Nieuwegein over
aan dagelijks bestuurder Els Otterman en negen medewer-
kers van De Stichtse Rijnlanden.

Met z’n allen vormen ze een kleurig lint dat over de NAP-nul-
meterlijn van Nederland slingert. De waterschappen op de route
doen mee met negen waterschapsestafetteteams, bestaande uit
bijna zeventig medewerkers en bestuursleden. Op elke water-
schapsgrens geven zij het estafettestokje, een bidon met hun
klimaatbeloftes, over aan het volgende team.

De ClimateClassic is een initiatief van Cycling4Climate, dat fiets-
evenementen organiseert met als doel bewustwording rond de
klimaatcrisis te vergroten, en mensen op een leuke manier in be-
weging te brengen. Dagelijks bestuurslid Els Otterman van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nam het initiatief
om met de waterschappen op de route mee te doen: ‘Als water-
schappen hebben we al elke dag te maken met de gevolgen van
klimaatverandering. Denk aan perioden van langdurige droogte
en extreme hoosbuien. Die gaan in de toekomst alleen nog maar
vaker voorkomen. Dat heeft veel gevolgen voor onze steden en
dorpen, onze dijken en ons buitengebied.'

“Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn”, zei onze
Deltacommissaris onlangs. Inspelen op de gevolgen van kli-
maatverandering is echter niet genoeg. We moeten met z’n allen
ook de uitstoot van CO2 naar beneden brengen. Als waterschap-
pen investeren we elk jaar miljoenen euro’s in grote projecten
zoals dijkversterkingen, en in het onderhoud van dijken, water,
gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen. Door die
schaalgrootte bieden we marktpartijen mogelijkheden om te ver-
duurzamen en innovatieve oplossingen te zoeken. Emissieloos
en circulair werken wordt zo de nieuwe standaard. Vanzelfsprek-
end is dit nog niet, en daarom laten we met deze waterschapses-
tafette graag zien hoe je door samen te werken verder komt’.

De route die de fietsers rijden is niet zomaar gekozen: hij volgt
grotendeels de NAP-nulmeterlijn, die, als we doorgaan op de

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://cycling4climate.nl/classic/
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Wielrennende waterschappers
fietsen 375 km over NAP-nulmeterlijn
(vervolg van pagina 9)

huidige weg, de nieuwe kustlijn wordt. Zonder de gemalen
en dijken van de waterschappen zou dat overigens nu al
het geval zijn.

Negen waterschapsteams
De waterschappen op de route zetten elk hun eigen
teams in. De medewerkers van waterschap Brabantse
Delta bijten het spits af. Zij starten in alle vroegte om 5.30
uur in Breda. Hun team bestaat uit 22 medewerkers,
waarvan er 5 zelfs de volledige 375 kilometer fietsen. De
medewerkers van het projectteam verkiezingen van wa-
terschap Noorderzijlvest hopen om ca 21.00.uur in
Groningen te finishen. De waterschapsestafetteteams
worden begeleid door Jair Hoogland van de Utrechtse
Fietskoeriers030. Hij fietst de volledige 375 km mee.

Het team van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Het team van De Stichtse Rijnlanden fietst mee met tien
medewerkers en dagelijks bestuurslid Els Otterman. Om
circa 10.30 uur draagt dagelijks bestuurslid Marc Laeven
van waterschap Rivierenland het stokje bij de carpoolplek
aan de A2 bij de Lekbrug in Nieuwegein over aan dage-
lijks bestuurder Els Otterman en negen medewerkers van
De Stichtse Rijnlanden.

Els Otterman heeft duurzaamheid, waterveiligheid en
dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk in haar portefeuille.
Twee van haar teamgenoten werken ook voor Sterke
Lekdijk, het dijkversterkingsproject dat door het inno-
vatiepartnerschap een extra impuls geeft aan marktpar-
tijen om te investeren in duurzame (emissieloze en circu-
laire) dijkversterking. Daarnaast heeft elk teamlid ook een
persoonlijk klimaatdoel. Bijvoorbeeld minder vlees eten,
minder vliegen en/of vaker met de fiets naar het werk. Eén
van de teamleden rijdt mee in zijn velomobiel, waarmee
hij ook zijn woon-werkkilometers aflegt. Eén medewerker
van De Stichtse Rijnlanden rijdt de volledige 375 kilometer
van Breda tot Groningen.

Het team geeft rond 11.47 uur het estafettestokje door op
de kruising Vuursesteeg / Maartensdijkseweg in Bilthoven
aan het team van tien wielrenners van Vallei en Veluwe.
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FOTO VAN DE WEEK

Vorige week vrijdag trapte wethouder Kuipers met
AHN-medewerker Paul 's middags de healthcheck in
de Galecopperboog af op een duo-fiets.

De healthcheck, waarvoor veel belangstelling was,
werd georganiseerd met medewerking van
SportIDNgein, MOvactorNgein, gemeente Nieuwegein,
Fysiotherapie Galecop, Hoge School Utrecht, Saltro,
Nieuwegeinfietst, AHN, Healthy Progress, Mindsteps
e.v.a

Ook een leuke, bijzondere foto gemaakt van iets dat
opviel in Nieuwegein? Stuur 'm naar redactie@pen.nl
en vertel er in het kort bij waar, wanneer en waarom je
de foto maakte.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
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Ontmoetingsplek
voor volwassenen
met autisme
en hun naasten

Iedere laatste vrijdag van de
maand zal op Buurtplein Batau
een Autisme Café worden ge-
houden. De eerste vindt plaats
op vrijdag 24 juni aanstaande
van 19.30 tot 22.30 uur. Het
Autisme Café is bedoeld voor
volwassenen met (een vermoe-
den van) autisme, ook familie,
vrienden en naasten van iemand
met autisme zijn welkom! Ben je
ouder van een (jong) kind met
autisme? Dan ben je ook van
harte welkom bij het Autisme
café! Het kan fijn zijn om met
andere ouders te praten en er-
varingen uit te wisselen.

Op de avond mogen de bezoekers
zelf bepalen wat ze willen doen. Of
dat nu een spelletje is, praten met
anderen of enkel luisteren, kennis-
maken met anderen, of gewoon er-
gens alleen zitten, iedereen mag
zichzelf zijn en doen waar zij zich
goed bij voelen.

Buurtplein Batau is gevestigd aan
de Dukatenburg 1 (nabij winkel-
centrum Muntplein) Tijdens het
Autisme Café kun je gewoon bin-
nenwandelen.

Wil je meer informatie?
Neem dan cotact op met Buurt-
verbinder Evelien Vroomen. Dat
kan telefonisch: 0658820985 of
door een e-mailtje te sturen naar:
evroomen@movactor.nl.

Erfgoed
beter zichtbaar maken

De gemeente Nieuwegein wil het
erfgoed in Nieuwegein promo-
ten. Zodat meer mensen ons erf-
goed kennen en ervan genieten.
Heeft jouw organisatie een leuk
idee dat hieraan bijdraagt? Een
fietsroute langs Nieuwegeinse
monumenten, een tentoonstel-
ling of een andere activiteit? Dan
kun je misschien een subsidie
krijgen. Om in aanmerking te
komen is actieve participatie met
inwoners, ondernemers en erf-
goedpartners een belangrijk uit-
gangspunt.

De subsidieregeling is bestemd
voor organisaties (stichtingen,
verenigingen en ondernemingen)
die initiatieven ontplooien, die bij-
dragen aan de zichtbaarheid, ken-
baarheid, (digitale) toegankelijk-
heid of beleefbaarheid van erf-
goed.
Voorbeelden van initiatieven die in
aanmerking kunnen komen voor
subsidie zijn erfgoedroutes (fiets-,
wandel- en vaarroutes), projecten
die erfgoed zichtbaar maken in de
openbare ruimte (zoals een stra-
tenpatroon, straatmeubilair of een
vitrine in de buitenruimte), een erf-
goedtentoonstelling of projecten
die erfgoedkennis ontsluiten via
QR-codes, een applicatie of Virtual
Reality.
De Digitale Stad Nieuwegein heeft
ene paar mooie initiatieven. De
rubriek Toen & Nu, De oude an-
sichtkaart en De Oude PEN.
Meer informatie over het project
en/of aanvragen subsidie kun je
hier vinden.

Optreden jazztrio Pep Talk
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Op zondag 26 juni van 16.00 tot 17.00
uur, treedt jazztrio Pep Talk op in het
Dorpshuis in Vreeswijk. Je zou ze al
kunnen kennen van een eerder optre-
den daar, tijdens ‘Gluren bij de Buren.’

Het swingende trio speelt eigen muziek,
gecomponeerd door de pianist van het
stel, Paul van den Belt. Samen met
bassist Peter Tollenaar en drummer Erik
Borsboom werkt hij aan een afwisselend
repertoire, waarvan dit jaar ook een aan-
tal nummers op EP verschijnt.

De muziek van Pep Talk ligt goed in het
gehoor en reikt van jazz-waltzes tot shuf-
fles, en van statige ballads tot funky
tunes. Het wordt een middag volop muzi-
kale variatie. Na afloop kun je net als al-
tijd genieten van heerlijke, verse, huisge-
maakte soep.

Entree: € 2,-.
De soep na afloop kost € 2,50.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion Wegerif van
Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke week met één
Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.

Linda: ‘Het is zover, de Galecopperbrug wordt (weer)
onderhanden genomen. Vanaf deze week ga je dat merken als je
de A12 richting Arnhem wil nemen: oprit 16 bij Galecop is twee
jaar dicht, de rijbanen versmald en de snelheid verlaagd naar 70
km (let op: trajectcontrole!). Wil je niet in de file terechtkomen?
Deze jongens raden je aan om op verkeersverwachtingen.nl te
checken wat voor slimme reisopties je hebt. (Bak)fietsen bijvoor-
beeld!’

0658820985
mailto:evroomen@movactor.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.nieuwegein.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-voor-erfgoed
https://www.nieuwegein.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-voor-erfgoed
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.galecopperbrug.nl/nieuws/2231014.aspx
https://verkeersverwachtingen.nl/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Raadsvergadering
donderdag 23 juni 2022

Het zijn drukke tijden in de
Nieuwegeinse politiek. Begin
deze maand is het coalitieakko-
ord gepresenteerd door de frac-
ties van GroenLinks, VVD, PvdA
en Lokale Vernieuwing. Woens-
dagavond (15 juni) is het ak-
koord besproken in de extra
Raadsvergadering. Wie deze ver-
gadering wil terugkijken, kan dat
doen via nieuwegein.bestuurli-
jkeinformatie.nl. Komende
maandag (20 juni) worden de
wethouders geïnstalleerd en kan
de coalitie van start gaan. Deze
avond is uiteraard te volgen via
NieuwegeinseRaad.live/Stream1.

Donderdag 23 juni is het vervol-
gens weer gewoon Raadsverga-
dering. Ook deze vergadering is
online te volgen, maar je bent na-
tuurlijk ook welkom op de publieke
tribune van de Raadzaal. Kom
eens een kijkje nemen! Onder an-
dere volgende besluiten moeten de
23e genomen worden:

• Zonnepanelen
parkeergarage Theater

De gemeenteraad wordt gevraagd
geld beschikbaar te stellen voor de
aanleg van zonnepanelen op het
dak van de parkeergarage van
theater DE KOM. Het plan is dat er
in het voorjaar van 2023 wordt ge-
start met de aanleg van de zon-

nepanelen en dat deze in septem-
ber in gebruik worden genomen.

• Begroting en jaarrekening WIL
WIL is een organisatie in Nieuwe-
gein die gaat over bijstand, hulp bij
schulden en financiële begeleiding.
WIL is een regionale samenwer-
king. Vandaar dat onze gemeente-
raad iets te zeggen heeft over de
financiën.

• Dukatenburg 90-90A
Het gebouw aan Dukatenburg
90-90A staat al lang leeg. Daarom
wil de gemeente een regeling door-
voeren, waarbij de eigenaren ver-
plicht zijn het gebouw eerst aan de
gemeente aan te bieden, wanneer
zij het willen verkopen. Op die ma-
nier kan de gemeente dit gebouw
gebruiken om woningen te realise-
ren.

Tot slot
Na de vergadering van 23 juni ver-
gadert de gemeente nog twee
keer. Op 7 juli vindt de Kaderraad
plaats (waar de financiën van de
stad besproken worden) en een
week eerder, op 30 juni, wordt
deze raad voorbereid tijdens de
Financiële Avond voor de Stad.
Beide vergaderingen zijn natuurlijk
openbaar. De raad dankt je voor je
interesse en hoopt je te mogen
ontmoeten.
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Online casino’s
vs. live casino’s,
de voors en tegens

Nederland telt anno 2022 maar liefst
14 fysieke casino’s. De vestigingen
zijn kriskras door Nederland geplaatst
en alle casinospellen staan garant
voor spanning en plezier. Toch heeft
de Nederlandse Kansspelwet in okto-
ber 2022 ook besloten om de online
gokmarkt toe te laten, mits bedrijven
aan alle wettelijke eisen voldoen. Een
gigantische aanvulling op de bestaan-
de markt, zou je kunnen zeggen. Maar
is dit wel zo?

Tijdens het gokken kan iemand een ge-
voel van geluk ervaren. De gokker zal dit
gevoel telkens willen herbeleven, wat re-
sulteert in een langere speelduur. Boven-
dien kan dit gegeven zowel bij een fysiek
casino, als bij een online platform optre-
den.

Fysieke casino’s stralen meer vertrouwen
uit. Een online casino heeft voor veel
mensen nog steeds een schimmig imago,
waar ze moeilijk vanaf komen. Nederland
heeft op dit gebied gelukkig een positieve
draai gemaakt en alle wettelijke vergun-
ningen aangepast om een eerlijk spel aan
te bieden.
Verder zien we dat nieuwe online casi-
no’s veel toegankelijker zijn voor nieuwe
spelers, in tegenstelling tot een fysiek
casino. Een bezoek aan een online casino
is snel gemaakt. Mensen die verslavings-
gevoelig zijn kunnen moeilijker afstand
nemen van het online casino, met alle
gevolgen van dien.

Sociale isolatie kan optreden als er veel
online wordt gespeeld. Iedere gokker is
immers met zichzelf en het casinospel

(verder lezen)
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Creatief bij Jut!

Deze keer hebben ze bij Jut & Zo
prachtige witte kopjes die je met
stippen-art gaat versieren. Er
zijn diverse bewerkingen moge-
lijk waardoor elke set een unie-
ke uitsraling krijgt.

Houd je van rustig, uitbundig, kun-
stig, minimalistisch, modern, lan-
delijk of misschien vintage? Laat
het zien in jouw ontwerp.

Voor de snelle creatievelingen is er
een extra kop en schotel in ver-
schillende kleuren, zodat je een
tweede kunstwerkje kunt ontwer-
pen. Hoe leuk is dat?

Maak een mooi item voor jezelf of
om weg te geven. Voor € 5,- krijg je
1 witte kop en schotel, inclusief
gebruik van materialen. Heb je nog
inspiratie? Voor €2,50 koop je een
tweede set van gekleurd servies.

Kom gezellig langs op zaterdag 18
juni 2022, om 13.00 uur in Jut &
Zo!

Meld je aan en bezoek het altijd
gezellige, airco gekoelde, Jut &
Zo:
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK

Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1905.
De Oude Barbarakerk aan de Verlengde Dorpsstraat
heeft van 1797 tot 1910 dienst gedaan. Op 14 juli 1910
werd de Barbarakerk aan de Koninginnenlaan plechtig
ingewijd. De sluisdeuren van de Oude Sluis zijn in
1978 verwijderd en vervangen door een kistdam, die
de sluis van de Lek scheidt.
De uitgever van de kaart was J. Olivierse uit Vianen.
De drukker was hij zelf ook en gedrukt in kleur.

Repair Café
in Buurtplein Galecop

Lekt je koffieapparaat? Loopt het wa-
ter niet door? Deze en andere defecten
repareert Repair Café Galecop samen
met jou op zaterdag 18 juni. De aan-
wezige technici helpen ook met de
reparatie van andere apparaten. Verder
is er een naaister en een fietsenmaker
aanwezig.

De reparatie is gratis, een donatie is altijd
welkom. Doel is om spullen een langer
leven te geven en daarmee de afvalberg
te verkleinen.
Het Repair Café plaats vindt plaats in
Buurtplein Galecop aan het Thorbecke-
park. Neem je kapotte spulletjes mee en
kijk of de vrijwilligers het kunnen maken!
Zij zitten van 11.00 tot 14.00 uur voor je
klaar. In juli en augustus is het Repair
Café Galecop gesloten.

Repair Café Galecop
zoekt nog enkele vrijwilligers
Het Repair Café zin Galecop is sinds
enkele maanden actief, daarom nodigt de
organisatie mensen uit die handig zijn en
op vrijwillige basis willen helpen om ook
dit café tot een succes te maken. Kun je
kleding repareren, of een klok of fototoe-
stel? Meld u dan aan. Voor meer infor-
matie: repaircafegalecop@gmail.com.

https://jutenzonieuwegein.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
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De flitspalen in Nieuwegein,
de cijfers!

De politie publiceert elke vier maanden
rapportages over allerlei soorten boe-
tes en processen. Hierin staat bijvoor-
beeld hoeveel verkeersovertredingen
zij in die periode hebben verwerkt.
Deze rapportages worden samen met
het ministerie van Justitie en Veilig-
heid, de Nationale Politie en het Open-
baar Ministerie gemaakt. Landelijk zijn,
zo blijkt uit de rapportage ruim 2,4 mil-
joen verkeersovertredingen in eerste
vier maanden 2022 gemaakt. Dat is, in
vergelijking met dezelfde periode van
vorig jaar, ruim negen procent meer.
Toen werden 2.233.562 verkeersboetes
opgelegd op grond van de Wet admini-
stratiefrechtelijke handhaving ver-
keersvoorschriften (Wahv).

Covid-19 speelde de afgelopen jaren een
substantiële rol in de maatschappij. De ef-
fecten daarvan in het verkeer waren daar-
bij ook waarneembaar. Het beeld in de
eerste vier maanden van dit jaar is an-
ders. Zo is de stijging van het aantal ver-
keersovertredingen in de eerste vier
maanden van 2022 zeer waarschijnlijk
verklaarbaar door toenemende verkeers-
activiteiten nadat coronamaatregelen wer-
den versoepeld.

Cijfers in relatie met Nieuwegein
Nieuwegein kent sinds 2018 een viertal
filtspalen binnen haar gemeentegrensen.
Deze staan op de A.C. Verhoefweg (ter
hoogte van het kruispunt Barnsteendrift),
op De Weg naar de Poort (ter hoogte van
het kruispunt Buizerdlaan), de Pletten-
burgerbaan (ter hoogte van het kruispunt
Perkinsbaan) en op de Symfonielaan ter
hoogte van het kruispunt Harmonielaan
(alleen snelheid).

Jaarlijks telt Nieuwegein circa 200 gereg-
istreerde ongevallen in het verkeer. De
twee belangrijkste oorzaken van deze on-
gevallen zijn door rood licht rijden en te
hard rijden. Soms betreft het een combi-
natie van beiden die tot een ongeval lei-
den.

Uit cijfers die de politie heeft vrijgegeven
blijkt deze vier flitspalen dit jaar voor 8.639
boetes heeft gezorgd. Hiervan zijn 217
voor roodlicht en 8.422 voor overtreding
van de snelheid. Nieuwegein staat hier-
mee in de top-3 van de provincie Utrecht.
Met name de flitspaal op De Weg naar de
Poort scoort ‘goed.’ Deze flitspaal zorgde
voor 5.882 boetes voor snelheid en 101
voor door het roodlicht rijden. Deze stond
in 2018 nog in de top-drie van Nederland
met ruim 24.000 overtredingen en kreeg al
snel de naam: ‘De Gouden Poort naar
Nieuwegein.’

De flitspaal op de Plettenburgerbaan staat
tweede in Nieuwegein. Hier werden 1.178
boetes opgelegd voor snelheid en 40 voor
rijden door het rode licht. Op de Symfo-
nielaan-Structuurbaan moesten 920 be-
stuurders een boete betsalen vanwege te
hard rijden. De flitspaal op de A.C. Ver-
hoefweg was goed voor 442 bekeuringen
voor te hard rijden en 76 bestuurders re-
den door het rood.

Stijging op kenteken geregistreerde
overtredingen
Een stijging van het aantal geconsta-
teerde verkeersovertredingen op grond
van de Wahv is onder meer te zien in de
op kenteken geregistreerde overtredingen:
2.294.041 in de eerste vier maanden van
dit jaar, tegen 2.065.079 in dezelfde perio-
de van vorig jaar. Het aantal staande

houdingen is gedaald: van 168.483 in het
eerste tertiaal van 2021, naar 146.631 in
diezelfde periode van 2022. Dit zal deels
het gevolg zijn van prioriteitskeuzes door
het lokaal gezag en de politie bij de inzet
van capaciteit. Ook zijn tijdens de acties
van politievakbonden voor een nieuwe
cao minder boetes uitgeschreven en kre-
gen in plaats daarvan bestuurders bij een
staande houding vaker een waarschu-
wing.

De meest geconstateerde verkeers-
overtredingen zijn voor te hard rijden. In
de eerste vier maanden van dit jaar ging
het om 1.981.082 boetes wegens over-
schrijding van de maximum snelheid,
tegen 1.815.021 in dezelfde periode vorig
jaar. Het grootste deel van de snelheids-
overtredingen wordt op kenteken geregi-
streerd.

In het eerste tertiaal van 2022 zijn
918.035 snelheidsovertredingen gecon-
stateerd met behulp van flitspalen, tegen
720.366 in 2021. Bij mobiele radarsets
was een daling te zien van 495.976 boe-
tes voor te hard rijden in de eerste maan-
den in 2021 naar 438.881 dit jaar. Het
aantal geconstateerde snelheidsovertre-
dingen met trajectcontrolesystemen is
gestegen van 554.308 in het eerste ter-
tiaal van 2021 naar 586.058 dit jaar.

Buitenlandse verkeersovertreders
In de eerste vier maanden van 2022 zijn
ook meer verkeersovertredingen gecon-
stateerd op buitenlandse kentekens. Het
aantal verkeersboetes op grond van de
Wahv dat naar een buitenlandse ver-
keersovertreder is verstuurd, steeg van
167.139 in het eerste tertiaal 2021 naar
227.642 dit jaar.
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Burgemeester
Frans Backhuijs
onthult witte anjerperkje

Op zaterdag 25 juni onthult
burgemeester Frans Backhuijs
het nieuwe witte anjerperkje bij
het oorlogsmonument aan de
Nedereindseweg in Jutphaas. De
ceremonie begint om 13.30 uur.
Gemeente en comité nodigen
alle in Nieuwegein wonende
veteranen uit om deze plechtig-
heid bij te wonen. Ook andere
belangstellenden zijn natuurlijk
van harte welkom.

Het Nationaal Comité Veteranen-
dag heeft Nederlandse gemeenten
opgeroepen hun veteranen te eren
en waarderen met een speciaal
aangelegd witte anjer perkje.

Nieuwegein heeft hier gehoor aan
gegeven door het witte anjer perkje
aan te laten leggen bij het oorlogs-
monument aan de Nedereindse-
weg. Met dit witte anjerperkje toont
de gemeente Nieuwegein haar
waardering aan de veteranen
woonachtig in Nieuwegein.

Chris van Houke, de coördinator
Veteranen van het Comité 4 en 5
mei Nieuwegein: ‘Veteranendag is
enerzijds om de veteranen te be-
danken voor hun inzet voor de
vrede, nu en in het verleden.

Anderzijds draagt deze dag bij aan
erkennen en waardering van deze
veteranen. Als symbool voor deze
erkenning en waardering is de
witte anjer gekozen. De witte anjer
bloeit in de dagen en weken voor-
afgaand aan, en na de Nederland-
se Veteranendag.’

In 2019 is het Nationaal Comité
Veteranendag begonnen met de
oproep aan Nederlandse gemeen-
ten om met een Witte Anjer perkje
hun veteranen te eren. Het CDA
Nieuwegein heeft met het indienen
van de motie op 14 juli 2021 ge-
hoor gegeven aan die oproep van
het Nationaal Comité Veteranen-
dag.

Op dit moment kent Nederland cir-
ca 110.000 veteranen. Vrouwen en
mannen die overal rond de wereld
in oorlogsgebieden actief zijn ge-
weest. Van Joegoslavië tot Nieuw-
Guinea en van Afghanistan tot
Congo. Ook in Nieuwegein wonen
mensen die tot deze groep beho-
ren.
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Wethouder Jan Kuiper
gaat verder
in Wijk bij Duurstede

Wethouder Jan Kuiper neemt na vier
jaar afscheid van de Nieuwegeinse
politiek en gaat aan de slag als wet-
houder in Wijk bij Duurstede. 'Het
waren vier enerverende en mooie jaren',
zegt Kuiper nu het afscheid als weth-
ouder in Nieuwegein nadert.

Kuiper: 'Ik heb geprobeerd het CDA lokaal
een gezicht te geven door intensief met de
stad samen te werken. Een gemeente te
vertegenwoordigen die aansluit bij de
kracht in de stad. Mijn nieuwe uitdaging
vind ik in Wijk bij Duurstede. Het CDA
draagt mij daar voor als hun wethouder. Ik
ervaar die kans als een bijzonder geschenk.
Een kans om opnieuw het CDA smoel te
geven. Ik ga opnieuw heel erg mijn best
doen er goede jaren van te maken!'

'We zullen Jan missen, maar wensen hem
vooral heel veel succes in Wijk. Mooi dat hij
het wethouderschap daar verder kan op-
pakken en dat is hem heel erg gegund',
aldus Helen Adriani, fractievoorzitter van
het CDA in Nieuwegein. Het afscheid
vindt op 22 juni plaats in het stadshuis in
Nieuwegein.
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Mitros verhuurt
vaker aan laagste inkomens

In 2021 heeft Mitros meer woningen
verhuurd aan lage inkomens. Dit staat
in het gepubliceerde Jaarverslag over
2021. Mitros heeft het aanbod van
woningen met een lage huurprijs ver-
ruimt, omdat de primaire doelgroep
vaker aangewezen is op een sociale
huurwoning. Het merendeel van de so-
ciale huurwoningen (63%) wordt ver-
huurd voor maximaal 633,25 euro. In
2021 was de gemiddelde huurprijs van
een sociale huurwoning van Mitros 539
euro, ten opzichte van 592 euro in het
jaar ervoor. Toen werd 49% verhuurd
aan lage inkomens.

Fultonbaan als voorbeeldproject
In 2021 werden in Nieuwegein 126 wonin-
gen toegevoegd aan de Fultonbaan. De
nieuwbouw is onderdeel van de heront-
wikkeling van het gebied Rijnhuizen in de
gemeente Nieuwegein. Het bedrijventer-
rein Plettenburg wordt getransformeerd tot
een gemengde woonwijk waar naar ver-
wachting 2.500 woningen komen.

De sociale huurwoningen van Mitros
waren de eerste die werden opgeleverd in
het gebied. 'Op zichzelf is oplevering van
nieuwbouw geen nieuws, maar wel de

snelheid waarin dit project van de grond is
gekomen. In slechts drie jaar tijd werden
deze woningen opgeleverd. Goede
samenwerking, kortere procedures en
geen bezwaarmakende omwonenden
waren enkele succesfactoren. Dit project
laat zien dat realisatie van nieuwbouw
sneller kan, hopelijk volgen er meer,' aldus
Mitros-directievoorzitter Henk Peter Kip.

Kanaleneiland Noord-Noord afgerond
Wat verder opvalt in het jaar 2021, is de
afronding van de grootschalige aanpak
van Kanaleneiland Noord-Noord (KENN).
Onder dit project valt het gebied tussen de
Trumanlaan, het Attleeplantsoen, de Roo-
seveltlaan en de Van Heuven Goedhart-
laan. In totaal zijn acht woonblokken
gerenoveerd door Mitros. In de plinten zijn
extra woningen gemaakt, dat is fijn voor
woningzoekenden en komt de leefbaar-
heid ten goede. Daarnaast is er als on-
derdeel van de wijkaanpak meer variatie
gekomen in type huishoudens.

Nu de fysieke aanpak klaar is, hoopt
Mitros dat de Gemeente Utrecht komende
jaren werkt aan de sociale aanpak. Henk
Peter Kip: 'Er wonen mensen met verschil-
lende achtergronden, inkomens en leef-
stijlen. Dat is mooi inclusief gedacht, maar
zorgt niet altijd voor de goede verbinding.
In het nieuwe coalitieprogramma is er veel
aandacht voor de wijk en buurt. De wijk-
aanpak uit Overvecht wordt uitgebreid
naar o.a. Kanaleneiland, daar zullen de in-
woners straks de vruchten van plukken.'

Nieuwegeins initiatief
in de race
voor beste buurtinitiatief
van Nederland

Zaterdag 25 juni om 15.00 uur is het
zover. Dan vindt de uitreiking van de
Kern met Pit finale plaats tijdens het
We doen het samen! Festival. Alle
twaalf provinciale trofeewinnaars
wachten in spanning af: wat is het
beste buurtinitiatief van Nederland?
Annemarie Jorritsma, voorzitter van
KNHM foundation, zal de felbegeerde
Gouden Pit en een bedrag van 3.000
euro aan het winnende buurtinitiatief
overhandigen.

Van dorp tot stad, van krimpgemeente tot
de Randstad: iedereen met een goed idee
voor zijn buurt kan meedoen aan Kern
met Pit. Het afgelopen jaar hebben 120
bewonersgroepen zich hard gemaakt om
hun leefomgeving te verbeteren. En dat is
ze gelukt. Afgelopen zaterdag streden de
12 provinciale trofeewinnaars tegen elkaar
om de Gouden Pit. Van het realiseren van
een pluktuin en een waterbron tot het or-
ganiseren van duurzame diners en het re-
cyclen van plastic: alle finalisten hebben
hun droom voor hun buurt waargemaakt!

Stem op jouw favoriet
Nu kun jij stemmen op het project dat vol-
gens jou het beste buurtinitiatief is van
Nederland. Bekijk de video’s van de 12
trofeewinnaars op www.kernmetpit.nl en
stem tot 21 juni op jouw favoriet. Zo ver-
groot je de kans voor jouw favoriete buurt-
initiatief op de Gouden Pit én een prijs van
maar liefst 3.000 euro!

Voor de provincie Utrecht is Buurtpluktuin
Dotterbloem & Ereprijs te Nieuwegein in
de race voor de Gouden Pit. Daar hebben
buurtbewoners het verwilderd snipper-
groen van de gemeente veranderd in een
gezamenlijke eetbare buurttuin. De fruit-
bomen, bessenstruiken en bloeiende
planten worden aangevuld met tuintjes
waar kinderen zelf iets kunnen planten.
De tuin heeft dus zowel een educatieve
als sociale functie.

Over Kern met Pit
Sinds de start van Kern met Pit, bijna 45
jaar geleden, zijn er duizenden lokale
buurtprojecten gestart, opgebloeid en ver-
ankerd in de maatschappij. Door deel te
nemen kunnen bewonersgroepen de ken-
nis en het netwerk inzetten van KNHM
foundation, wat zorgt voor een enorme
boost. Zo zijn er al heel veel dromen voor
de buurt waargemaakt.
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De woningen aan de Fultonbaan
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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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Magic Circus voor het laatst in Nieuwegein

Magic Circus, het Utrechts Stadscircus verschijnt voor het
laatst in Nieuwegein bij Winkelcentrum Hoogzandveld. Het
circusterrein zal bebouwd gaan worden. Magic Circus
verplaatst dit jaar gewoon de winter! Het resultaat is de
gloednieuwe voorstelling 'Ho, Ho… HO!'. Modern, gezellig
circus met acrobaten en… sneeuw. De voorstellingen vinden
van zaterdag 25 tot en met woensdag 29 juni om 16:00 uur
plaats op het grasveld aan de Ratelaar bij Winkelcentrum
Hoogzandveld. Maandag is er geen voorstelling.

Ho,Ho…HO!
'Ho,Ho… HO!' slaat niet alleen op de beroemde kreet van de
kerstman. Het maant iedereen tot kalmte. Laat je niet gek maken.
Ho met de waanzin op allerlei gebied. Ho met oorlogen. HO!
Stop en denk rustig na. Kom onthaasten in het Magic Circus, doe
je jas uit, warm je op en verspreidt menselijk warmte.

In hoog tempo volgen dans, illusies, acrobatiek en luchtsensaties
elkaar op. Van vliegende sleeën tot acrobaten op eenwielers en
veelwielers. Naast verrassend ensemblewerk aan doeken en
palen ook clowns zonder enge rode neus, maar wel met ver
gaande humor, een ‘echte’ giga gorilla en zeer plaatselijke
sneeuwval.
Magic Circus is circus zoals andere circussen niet durven te zijn.
Al jaren favoriet bij moderne gezinnen van nu, dé missing link
tussen klassiek circus en te kil modern circus. Kaarten zijn online
verkrijgbaar via magic-circus.nl. In diverse winkels met een cir-
cusposter liggen kortingsbonnen.

Nieuwegein Stadspas
Mensen met een Stadspas hebben geen kortingsbon nodig. Zij
kunnen op vertoon van hun Stadspas aan de circuskassa een
kaartje krijgen voor slechts €5,-.
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Fietsendiefstallen hoog
en inbrekers
trekken er weer op uit

Het aantal fietsendiefstallen is nog
steeds erg hoog in Nieuwegein. Met
name eigenaren van e-bikes en duur-
dere fietsen zijn sneller slachtoffer van
diefstal. ‘Gemiddeld wordt er per dag
1 fiets gestolen. De dieven tillen fietsen
achterin een busje en zijn er snel van-
door. Je fiets kan hierdoor binnen
1 minuut al foetsie zijn’ zo laten de
veiligheidspartners in Nieuwegein
weten.

Geadviseerd word om goed op te letten als
je iets vreemds of verdachts ziet en altijd
112 te bellen bij verdachte situaties. ‘Zet
je fiets altijd vast met een aparte stevige ket-
ting aan een paal of fietsrek, ook al laat je je
fiets maar ‘eventjes’ achter. Het kettingslot
werkt het beste om diefstal van je fiets te
voorkomen.’

Slechts 5% houdt rekening
met woninginbraak
Woninginbrekers zijn niet zo selectief als
mensen soms denken. In ieder huis is er
wel wat te halen en ze kijken er vooral
naar hoe makkelijk ze binnen kunnen
komen. 90 procent van de inbraken wordt
gepleegd door een gelegenheidsinbreker

die zijn slag slaat als de kans zich voor-
doet. Het type huis en moment van de dag
doen er voor deze criminelen niet toe.

Maak het ze niet te makkelijk!
‘Veel Nederlanders hebben het afgelo-
pen jaar onbewust hun huis bewaakt door-
dat ze veel thuis waren. Nu we deze zomer
weer op pad gaan, valt die ‘beveiliging’ plot-
seling weg. Ga je deze zomer een dagje weg
of op vakantie? Wees dan extra alert en doe
je deur goed op slot, de ramen dicht en een
lichtje aan. Doe alsof je thuis bent, ongeacht
of je een paar uur of een paar weken weg-
gaat. Laat koffiekopjes staan, zorg voor een
bewoonde indruk door automatische ver-
lichting. Denk ook aan het tuinhek en de
schuur! Samen met politie en gemeente
houden we Nieuwegein veilig.’

http://www.magic-circus.nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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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: ‘3 juli, Gluren bij de Buren. Schrijf het in je agenda! Ook in mijn studio mag ik weer een act hosten. Ditmaal mag ik Cloud 9
verwelkomen, een Barbershop Quartet! Dat mag je niet missen! Meer informatie: https://glurenbijdeburen.nl/nl/informatie/program-
ma#186 (Appelvink 1L, om 14:30, 16:00 en 17:30 uur). Gratis toegang en natuurlijk kun je ook de Pen-i strips in de studio kopen!’

Het klassiek ensemble Combattimento,
twee breakdancers en twee violisten,
musici van 't JoNG en een heuse DJ
namen vorige week vrijdag
Nieuwegeinse basisscholieren mee
in een spannende battle.
Tweemaal een volledig gevulde kleine
zaal in DE KOM.
Tweemaal groot enthousiasme bij
zowel publiek als performers.
Een ontmoeting tussen klassiek
en hiphop.

Wil je meer breakdance battles
meemaken? Kom dan vanmiddag
en vanavond naar DE KOM en
geniet van het geweldige Urban
Dance Event.

zondag 3 juli      11.00-16.00 uur 

'Al 27 jaar al 't 
nieuws het 

eerst'   
 

www.pen.nl 
Scan met je mobiel 

voor de digitale kaart 

Plattegrond gedrukt op gerecycled papier. 

Alle Fiets-Rommelroute adressen in Batau-Noord vind je op
de interactieve kaart. Scan daarvoor de code onderin de kaart
hieronder.

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.keep-in-mind.nl
https://glurenbijdeburen.nl/nl/informatie/programma#186
https://glurenbijdeburen.nl/nl/informatie/programma#186
mailto:anneke@bouwgein.nl


De Digitale Nieuwegeiner

24

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


Criminelen 'profiteren'
van nieuwe wet
rondom rookmelders

Criminelen misbruiken de nieuwe
rookmelderswet, waarschuwt de poli-
tie. Ze gaan met vervalste identiteit-
skaarten bij mensen langs, doen een
nep-controle en nemen vervolgens
waardevolle spullen en geld mee, zo
laat de politie weten. Naast enkele
voorvallen in de gemeente Vijfheeren-
landen zijn ook meldingen gedaan in
Nieuwegein.

Vanaf 1 juli is iedereen wettelijk verplicht
om op elke verdieping van je woning een
rookmelder te hebben. Maar de gemeente
en politie zullen daar niet op controleren,
zegt de politie. Die waarschuwt daarom
inwoners om niet zomaar mensen in huis
te laten.

Ook aan mensen met een huurwoning
wordt gevraagd hier extra op te letten. Het
installeren of controleren van rookmel-
ders wordt in die gevallen gedaan vanuit
de woningcorporatie. Maar die mensen
staan nooit zomaar op de stoep. Zij wor-
den officieel aangemeld en huurders krij-
gen daarvan speciaal bericht.

Provincie Utrecht
wil meer zonnepanelen
op schooldaken

De provincie Utrecht wil de energie-
transitie versnellen en helpt scholen
met een energiecoach en subsidies. De
coach ondersteunt scholen bij het ver-
duurzamen van de panden. Denk aan
het plaatsen van zonnepanelen om de
energielasten omlaag te brengen.

Versnellen energietransitie
In de provincie zijn nog niet alle school-
daken benut voor zon. Daarom heeft
Stichting Schooldakrevolutie, in opdracht
van de provincie Utrecht, onderzocht wat
hiervoor de redenen zijn. Organisatorische
belemmeringen zijn de belangrijkste oor-
zaak om niet door te pakken. Provincie
Utrecht gaat scholen hiermee helpen.
Schoolbesturen van meerdere scholen
kunnen organisatorische ondersteuning
aanvragen via de provinciale subsidiere-
geling. Als kleine schoolbesturen hun pan-
den helemaal willen verduurzamen, is er
een energiecoach die hierin kan begelei-
den.

Knelpunten
Voor veel scholen kan investeren in zon-
nepanelen financieel erg interessant zijn.
In 2021 lagen nog niet alle schooldaken
vol. Er is onderzocht waarom projecten
voor zon-op-schooldaken stagneerden.
Opvallend was dat organisatorische knel-
punten genoemd werden en niet de finan-
cierbaarheid van het project.
De organisatorische knelpunten zijn ge-
brek aan tijd en expertise en onduidelijk-
heid over wie beslissingsbevoegd is.

Daarnaast gaven scholen aan dat on-
duidelijkheid over de (toekomstige) huis-
vesting en het Integraal Huisvestingsplan
een belangrijke reden zijn om (nog) geen
zonnepanelen te leggen. Door de afge-
kondigde netcongestie bleken scholen
met grote daken terughoudend te zijn met
het realiseren van zon-op-dak. Het is
namelijk lastiger geworden om meer dan
200 panelen aan te sluiten op het elek-
triciteitsnet.

Oplossingen
Als provincie willen we maatschappelijke
organisaties helpen om hun panden ver-
der te verduurzamen. Schoolbesturen met
maximaal 10 schoolgebouwen komen
hiervoor in aanmerking. Er is een ener-
giecoach aangesteld die kleine schoolbe-
sturen gaat helpen bij de verduurzaming
van hun vastgoed. Ook is het mogelijk om
via de provinciale subsidieregeling organi-
satorische ondersteuning te krijgen. Zo
kunnen ze door het plaatsen van zonne-
panelen op de schooldaken hun energie-
lasten omlaag brengen.
Ook zijn er technische opties die het toch
mogelijk maken om zon op dak van meer
dan 200 panelen te realiseren. Denk aan
opslag in een batterij, of het zelf benutten
van de energie of het gebruik van een be-
grenzer.

Scholen die meer informatie willen, kun-
nen contact opnemen met: robin.kop-
pers@provincie-utrecht.nl. De duur-
zaamheidscoach voor kleine schoolbe-
sturen (tot 10 gebouwen) is Eric
Nohlmans: eric.nohlmans@provincie-
utrecht.nl.
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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: 'In de Nieuwegeinse natuur scharrelen heel wat zwarte bladwespen
rond. Zwart is de basiskleur van deze wespen, ook al zit er heel vaak een
laagje, vlekje of streepje overheen in een andere kleur.
Dat blijkt niet het hele verhaal te zijn. Vorige week zag ik een vrij grote
bladwesp rondscharrelen op een brandnetelblaadje. Helemaal pikzwart! Nou
ja, zo leek het. Dus wat foto’s gemaakt. En daarbij bleek, dat het wespje zijn
kont had gebrand. Het trok zijn broek uit (of wat daar voor door gaat), en
toonde een vuurrood achterwerk. Tja, wie op de brandnetels gaat zitten heeft
al snel zijn kont gebrand.
Dus als u ooit in de brandnetels neerstrijkt: wees gewaarschuwd. Wie
brandnetels aanraakt, brand om te beginnen zijn of haar vingers. En dan te

bedenken dat brandnetels door sommigen zelfs worden aanbevolen als groente!
Maar dan zullen ze wel soepgroente bedoelen. Want de soep wordt nooit zo heet gegeten, als ze wordt opgediend.
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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 17 van het vervolg-
verhaal over Reinhuizen CS, waarin
een bruidspaar een rol speelt.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.

In de vorige aflevering is de trol ont-
waakt. Het hele team van Reinhuizen CS
kijkt toe. Ineens klinkt er tromgeroffel.

Deze week:

Sollen met trollen, deel 2

Op de brug voor het kasteel steigert
een enorm paard. De man op zijn rug
zwaait met zijn arm. Het is Alexander de
Grote en hij lijkt wel gegroeid sinds ik
hem het laatst zag. Als je een schim bent
met het uiterlijk van een figuur op een
wanddoek is dat misschien niet zo moeili-
jk. Maar wat kan een schim doen tegen
een trol op het liefdespad? Hij heeft al
moeite genoeg met het paard dat maar
blijft steigeren alsof het zijn houding
alleen met veel moeite kan veranderen,
sinds hij uit het wanddoek is gestapt.

Lena van Tuijl, in de gedaante van An-
na van Rijn, wandelt onschuldig langs de
trol. Ze rijgt een krans van madeliefjes,
alsof ze hem niet ziet. Daarop bekijkt de
trol zich kort in de spiegelende halve bol
op het grasveld. Hij strijkt nog eens over
zijn haar, en zet dan een dreunende pas
in de richting van Lena. Twee passen.

Lena moet wel opkijken. Hij steekt zijn
hand uit, en zij reikt de krans aan. Hij
bukt zijn hoofd, maar het lukt hem niet
om diep genoeg te buigen voor de
madeliefjes. Hij bukt nog verder, haalt
dan zo diep adem dat zijn wangen bol
staan, en… krimpt tot hij nog maar half
zo groot is, al is dat nog tweemaal zo
groot als ik ben. Hij lijkt er zelf verbaasd
over en zakt door zijn knieën. Zijn glim-
lach wanneer hij Lena bijna in de ogen
kan kijken, levert me instant kippenvel
op. Ook Lena zet een paar stappen
achteruit, maar dat is niet zijn bedoeling,

hij wil de krans, en meer dan dat. Dus
heft ze haar armen hoog en legt de
madeliefjes op het pokdalige hoofd
tussen de harige oren.

‘En nu?’ fluister ik tegen professor
Kers.

‘Geen idee,’ zegt Kers. ‘Een ontwaakte
trol is nieuw voor ons. Normaal zouden
we hem verstenen, maar ja, dat is al
gebeurd.’

Ondertussen heeft Alexander het paard
enigszins in bedwang gekregen. Hij
laveert over de brug, het pad op en ga-
loppeert dan met luide hoefslagen naar
het grasveld toe. Met hooggeheven
zwaard nadert hij de belager van zijn
geliefde. Hij ziet er duidelijk een concur-
rent in. De trol kijkt enigszins verbaasd
op. Hij ontwijkt de slag die een ander
zeker een ledemaat gekost zou hebben.
Dan balt hij een vuist en slaat het paard.
Zijn vuist glijdt zonder tegenstand door
het spookpaard heen. De volgende slag
van het zwaard gaat dwars door de
schouder van de trol.

‘Shit,’ zegt Jan de Vries.
Professor Kers pakt zijn toverstaf.

‘Wacht even.’
Ik zie geen flits, en hoor geen knal,

alleen een zacht suizen. De trol is ver-
baasd wanneer het zwaard hem opnieuw
treft. Dit keer is het raak, en goed ook. Er
rolt een trollenoor over de grond, en de
trol zwaait woest met beide vuisten. Snel
maakt Lena zich uit de voeten en achter
haar zie ik de echte Anna uit het theehuis
komen. Die vlucht niet, ze rent naar het
strijdtoneel toe, waar Alexander de Grote
door de trol van zijn paard wordt gemept.

Naast me bladert Jan de Vries paniek-
erig door een dik boek, Vagranten, hun
eigenschappen en remedies.

‘Waar kunnen trollen niet tegen?’ vraag
ik hem.

‘Zonlicht,’ zegt hij zonder nadenken.
Dat wist ik ook wel, en toch loopt er nu

een trol in het volle daglicht.
‘Wat zou er gebeuren als het nacht

wordt?’ vraag ik half hardop.
‘Interessante gedachte,’ zegt professor

Kers. ‘Dat gaan we nu zien.’
Voor ons heeft Anna van Rijn de twee

strijders bereikt. Ook Lena is dichterbij
gekomen en de trol raakt duidelijk in de
war. Wie van de twee is nu zijn aanbe-
dene? Door de verwarring kan Alexander
weer op zijn paard klimmen.

Dit keer hoor ik Kers wel iets mompe-
len wanneer hij zijn toverstaf heft.
Alexander, niet in de war gebracht door
de twee dames, houdt zijn zwaard hoog
voor de laatste slag. Dan klinkt een gelu-
id als de plop van een champagnekurk,
en wordt het eensklaps donker als de
nacht. Ik hoor een strijdkreet, de klank
van staal op steen, de gil van een dame
en het ‘Shit’ van een niet zo dame-
sachtige vrouw. Een hand pakt mijn arm
als ik achteruit deins en bijna mijn even-
wicht verlies.

Wanneer het daglicht met verblindende
helderheid terugkomt, staat er voor ons
een enorm rotsblok met een zwaard erin.

‘Waar heb ik dat meer gezien?’ vraagt
Jan de Vries.

Wordt vervolgd
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Serviceclubs Nieuwegein e.o.
bieden filmmiddag aan
aan gevluchte Oekraïners

De drie serviceclubs, Lions, Rotary en
de Soroptimisten Club in IJsselstein or-
ganiseren op zaterdag 25 juni een film-
middag voor Oekrainsche vluchtelin-
gen. De middag wordt gehouden in het
Fulco theater in IJsselstein. De service-
clubs werken samen met het Fulco
theater en er zal een kinderfilm en een
film voor volwassenen worden ge-
draaid.

Daarnaast bieden de serviceclubs een
hapje en drankje aan en is er een knut-
selactiviteit voor de kinderen. De
Oekraïners kunnen zich in het Engels
aanmelden via het e-mailadres:
utrechtnederstichting@soroptimist.nl.
Geef daarbij aan of je de kinderfilm of de
film voor volwassenen wenst te zien.

In het Oekrains
ри сервісних клуби; Lions, Rotary та
Soroptimisten Club в Ейссельштайні
організовують кінопо обіді для
українських біженців у суботу, 25
червня. Вдень пройде в театрі Fulco в
Ейссельштайні. Сервісні клуби
співпрацюють з театром «Фулко» і буде
показано дитячий фільм і фільм для
дорослих.

Ми також пропонуємо закуски та напої,
а для дітей організовується реміснича
діяльність. Українці можуть
зареєструватися англійською мовою за
адресою електронної пошти: utrechtned-
erstichting@soroptimist.nl. Вкажіть, чи
хочете ви подивитися фільм для дітей
чи фільм для дорослих.

Koninklijke Onderscheiding
voor
mevrouw van Dijk-Luijten

Op woensdag 15 juni 2022 ontving
mevrouw van Dijk-Luijten een Koninklijke
Onderscheiding uit handen van burge-
meester Frans Backhuijs. Zij is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw van Dijk- Luijten werd verrast
met de onderscheiding tijdens haar af-
scheid bij basisschool De Tweeklank. De
onderscheiding kwam geheel onverwacht
zo blijkt uit haar reactie: 'Hier had ik echt
niet op gerekend, wat een verrassing!'

Actief in het basisonderwijs
Begin jaren negentig is mevrouw van Dijk-
Luijten begonnen als leerkracht op toen-
malige basisschool Don Bosco. Hier heeft
zij met veel liefde en plezier jarenlang

groep 8 les gegeven. Na haar pensionering
in 2006 als leerkracht heeft mevrouw van
Dijk-Luijten nog geen afscheid genomen
van de school. De afgelopen 15 jaar heeft
mevrouw van Dijk zich ingezet als vrij-
williger. Zij gaf leerlingen die daar be-
hoefte aan hadden extra zorg en onder-
steuning. Dit deed zij al die jaren met veel
passie en betrokkenheid.

Geliefd bij leerling en collega
Bij iedere leerling, en tegelijkertijd ook bij
alle collega’s, is mevrouw van Dijk-Luijten
zeer geliefd. Door haar warme uitstraling
en liefde voor het vak, keken de kinderen
altijd uit naar haar komst.

Stoppen vanwege corona
Mevrouw van Dijk-Luijten is met haar
77 jaar nog zeer actief en betrokken bij de
school. Helaas heeft zij met pijn in haar
hart na 15 jaar haar vrijwilligerswerk bij
basisschool de Tweeklank moeten stop-
pen in Coronatijd vanwege de gezond-
heidsrisico’s.

De gemeente vindt het bewonderings-
waardig dat mevrouw van Dijk-Luijten
zich zo lang na haar pensioneren vrijwillig
heeft ingezet voor leerlingen met een ex-
tra zorgbehoefte en feliciteert haar van
harte met deze onderscheiding.
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Op dinsdag 21 juni 2022 door

Stijn Fens

Is het eind in zicht of 
gloort er hoop?

De staat van katholiek Nederland

Komt u ook?

Programma
19:30 uur  : Inloop met koffie en thee
20:00 uur : Lezing, publieksgesprek
22:00 uur : Einde, aansluitend een drankje

Locatie 
Emmauskerk

Merelplein 2, Nieuwegein

Toegang 
Gratis

Bevestig svp dan uw deelname

met een mailtje aan

 amedeboer@gmail.com

www.3eenheidparochie.nl

Aansluitend een publieksgesprek 
met deze  journalist, schrijver en Vaticaankenner. 

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
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Urban Dance Event in DE KOM

Vandaag, vrijdag 17 juni organiseert DE KOM het URBAN
DANCE EVENT. Een jaarlijks terugkerend evenement,
waarbij je niet alleen Breakdance battles van dichtbij kunnen
aanschouwen, maar waarbij je ook uitgedaagd wordt om te
proeven, te voelen en te ervaren. Tijdens dit jaarlijkse Urban
Dance Event komen uit het hele land artiesten voor dance
battles naar Nieuwegein. De urban scene is bijzonder divers
en spreekt met zijn temperamentvolle, passionele en
kleurrijke karakter een zeer breed publiek aan.

Over Urban
Urban is een verzamelnaam voor (populaire) muziek- en
dansstijlen die op straat zijn ontstaan. De bekendste urban
culture is waarschijnlijk hiphop en dansvormen als breakdance.
In dans zie je bewegingen uit vechtsporten als kung-fu en in
hiphop worden samples van Indiase muziek gebruikt.
Succesfactor voor de optredende artiest is de mate waarin het
publiek aanmoedigt. Het draait bij Urban Dance niet alleen om
razendsnelle moves en lenige trucs. Veelal deelt de artiest in de
performances met het publiek persoonlijke ervaringen met de
buitenwereld en een visie op het leven; de wereld laten zien dat

iedereen alles kan bereiken en alles kan zijn. Elke artiest heeft
een eigen persoonlijke stijl. Door deze te delen wil Urban Dance
mensen bij elkaar te brengen.

DE KOM organiseert het event samen met de bekende Utrechtse
breakdance crew ADHD en bestaat uit een middag- en
avondprogramma.

In de middag zijn er allerlei activiteiten in en rondom het theater
in de binnenstad van Nieuwegein. Alle activiteiten zijn gratis
toegankelijk voor publiek van jong tot oud. De clinics en
workshops staan in het teken van de urban dance en urban arts
scene. Naast verschillende activiteiten zijn er verrassende
demonstraties en optredens van crews en dansscholen. Ook is
er een Meet & Greet met bekende dansers.

Voorafgaand zijn er op basisscholen en middelbare scholen in
Nieuwegein en omstreken lessenreeksen Urban Arts verzorgd.
Het lessentraject bestaat uit workshops in Urban Dance,
Street-art en Percussie.

VANDAAG IN DE KOM
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Weer volop
zomerse activiteiten
in Museumwerf Vreeswijk

In de zomerperiode zijn er weer diverse
activiteiten bij de Museumwerf in
Vreeswijk. Van 15 juni tot en met 15 ok-
tober kun je weer terecht in het binnen-
vaartmuseum met de binnen- en
buitenexpositie en het gezellige Thee-
huys. Maar let wel op, de openingstij-
den zijn veranderd.

Gedurende de zomer de Museumwerf aan
de Wierselaan 113 open op woensdag,
zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.30
uur. Uiteraard is er weer voor de zomer-
maanden een prachtig programma
opgesteld. En kom je 3 juli ook naar
‘Gluren bij de Buren’? Vanaf 13.00 uur zijn
er die dag tal van artiesten en kunste-
naars om je te vermaken. Nog tot en met
augustus is er een spectaculaire 3D-
presentatie over de verplaatsing van de
boogbrug tussen Vianen en Nieuwegein.

Bootjesdag
Op zaterdag 3 september tijdens de
Authentieke Dag, organiseert de Museum-

werf voor kinderen en hun (groot)ouders
Bootjesdag met diverse activiteiten. Zo
gaat om 11.00 uur bij de Museumwerf een
Pieremachocheltocht van start met een
spetterende tewaterlating.
Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen 3 tot
6-jarigen veilig en zelfstandig een vaar-
tochtje maken in onze grappige hand-
raderbootjes. Verder kan er worden
geknutseld aan een écht varend stoom-
bootje en geschilderd aan een stoer zeil-
klompje. Gaan de kinderen liever op ont-
dekkingsreis? Dat kan ook via onze leuke
interactieve speel- en doe-route Aan-De-
Slag. Uiteraard is het Theehuys met bin-
nen- en buitenterras geopend voor een
lekker hapje en drankje.

Rondvaarten
Net als afgelopen jaar worden bij de
Museumwerf tijdens het zomerseizoen
weer interessante rondvaarten verzorgd
door Openluchtmuseum Nieuwegein.

Onderhoud
aan het fietspad langs de A2

Het fietspad langs de A2 krijgt een on-
derhoudsbeurt. Dat gebeurt vanaf
maandag 27 juni tot en met vrijdag
15 juli. Het fietspad loopt vanaf de
brandweerkazerne langs Batau Zuid en
Batau Noord tot aan de Reinesteijnse-
weg en bevat het Tuinkerspad en het
Meikeverpad.

Op tal van plekken bij het fietspad haalt
de gemeente Nieuwegein de wortelopdruk
weg en worden de verzakkingen hersteld.
Daarnaast zullen de scheuren in het asfalt
worden gedicht zodat het fietspad weer
goed begaanbaar is. De werkzaamheden
zijn van tijdelijke aard en hierna kan het
fietspad weer de komende jaren mee.

Planning
De werkzaamheden worden in twee fasen
gedaan. Begonnen wordt bij het Tuinkers-
pad dat loopt vanaf de brandweerkazerne
aan de Poort van Nieuwegein tot aan de
Heemraadsweide. Daarna zal het Mei-
keverpad worden aangepakt. Dit fietspad
loopt vanaf de Heemraadsweide tot aan de
Reinesteijnseweg. Tijdens de werkzaam-
heden zal het fietspad worden afgesloten
zodat de werkzaamheden aan het asfalt
plaats kunnen vinden. De fietsers worden
dan omgeleid via de meest nabijgelegen
fietspaden met omleidingsborden.

Vragen
Heeb je vragen over de werkzaamheden
dan kun je contact opnemen met pro-
jectleider Luuk Vriens, bereikbaar via het
algemene nummer 14030 of per mail
l.vriens@nieuwegein.nl.

Evenementen Museumwerf Vreeswijk
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De Digitale Nieuwegeiner
Lezersmail

Wil je reageren op een artikel in De
Digitale Nieuwegeiner? Heb je een
tip voor de redactie? Wil je Nieu-
wegein ergens op attenderen? Of
vind je iets van De Digitale Nieuwe-
geiner?
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.

Een half kunstwerk
Margreet IJdo, de ontwerpster van
het 'Monopoly'-kunstwerk in de
Noordstedetunnel, stuurde de redac-
tie afgelopen maandag het volgende
bericht:

Ik wilde je even op de hoogte stellen van
het hier navolgende omdat je aandacht
besteedde aan ons Monopoly Nieuwe-
gein spel getekend en geschilderd in de
Noordstedetunnel:

Na weken van het kastje naar de muur
gestuurd te zijn krijg ik zojuist een
telefoontje vd gemeentewerken dat om
13.30 uur vanmiddag, nu op verzoek
van, en dus MET mijn toestemming én
in mijn aanwezigheid, het vloergedeelte
van het artwork Monopolyspel
Nieuwegein in de Noordstedetunnel
definitief verwijderd gaat worden! Beter
een half en strak werk dan continue
geconfronteerd te worden mét en aan-
gesproken worden óp het zwaar ver-
nielde vloerwerk.

m.vr.gr. Margreet IJdo

Re(d)actie: Graag was ik daarbij aan-
wezig geweest om e.e.a. op beeld vast
te leggen. Dat was helaas niet mo-
gelijk, ik was niet 'in town'.
Het is en blijft in en in triest dat de
gemeente een openbaar kunstwerk
vernielt. De nu, door de kunstenaar
voorgestelde oplossing, een half
kunstwerk, is, gegeven de fysieke
beperkingen van de kunstenaar,
wellicht het enige dat nog kon wor-
den gedaan...
Alles bij elkaar een heel verdrietige
zaak die mij doet hopen, die mij doet
verwachten, dat de gemeente
Margreet IJdo op gepaste wijze tege-
moet treedt.

Maaibeleid Nieuwegein

Wat een drama...
De gemeente maait de dijk van Lek-
boulevard. Alles wat bloeit en insecten
aantrekt wordt met een monstermaaier
van de gemeente (Van Wijk) weg ge-
maaid. Saai grasgroen is wat erover
blijft. Niks geen biodiversiteit. Je wil er
niet dood gevonden worden (NRC). Ik
was op vakantie in Duitsland. Daar

krijgen in gemeenten groen en bloei
zoveel meer kansen, het is er een weelde
aan groen en wilde bloemen en... in-
secten en zwaluwen. Hier heerst de cul-
tuur van burgerlijkheid, saaie netheid
en eenvormigheid. Nieuwegein, word
wakker!
De tekst en de foto lijken mij duidelijk
genoeg en behoeven geen toelichting.

Bert Dijkstra

Bovenste foto: een trotse Margreet IJdo (rechts) die samen met Marion van
Roessel maanden in de kou en de vaak ijzige wind heeft gewerkt aan de
realisatie van het kunstwerk.
Het gedeelte van het kunstwerk aan de muur is beschermd met plastic
(linksonder) opdat het gedeelte op de stoep, dat eerder ernstig werd
beschadigd door een gemeentelijke schoonmaakactie, definitief kon worden
weggespoten (rechtsonder). Een half kunstwerk resteert.
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De driemiljoenste
Woningwetwoning

Woningwetwoningen
Woningwetwoningen zijn altijd
woningen geweest in de lage-
re categorie huren. De bedoe-
ling van deze woningen was
om mensen met een lager in-
komen toch een fatsoenlijke
woning te kunnen bieden te-
gen een betaalbare huur. Dat
was Toen! Nu vraagt men
zich weleens af wat betaal-
baar is.

Woningwetwoningen zijn
gebouwd volgens de normen
van het rijk die op dat mo-
ment golden. Veelal kwam de
woning daarmee in aanmer-
king voor een rijksvoorschot,
waarmee de bouw kon wor-
den gefinancierd, dat in de
daaropvolgende decennia
moest worden terugbetaald
door de woningcorporatie of
de gemeente. Eén van die
woningen is het huis aan de
Goupluviersingel 16 in de wijk
Doorslag in Nieuwegein.

Naar Nu blijkt is dit wel een
hele bijzondere woning. Onze
fotograaf Jordi Jupijn trok de-
ze week eens naar dezelfde
plek, met de foto van Toen
van 43 jaar geleden in de
hand.

De woning aan de Goudplu-
viersingel 16 werd opgeleverd
op 30 augustus 1979. In die
tijd Toen, werden in Nieuwe-
gein heel veel woningen op-
geleverd. Immers, Nieuwe-
gein was één van de groei-
kernen. In de jaren 60 en 70
van de twintigste eeuw vond
in Nederland een golf van
suburbanisatie plaats: bewon-
ers uit de grote steden in de
Randstad trokken naar de
omliggende gemeenten. De
regering vond het noodzake-
lijk deze bewegingen te coör-
dineren en in goede banen te
leiden.

Er werden veel woningen ge-
bouwd. De woning aan de
Goudpluviersingel 16 was
zelfs de driemiljoenste wo-
ningwetwoning. Dat ging niet
onopgemerkt voorbij. Op 30

augustus 1979 waren een tal
van genodigden naar Nieuwe-
gein gekomen om dit heuge-
lijke feit bij te wonen. Behalve
door de staatssecretaris
Brokx, links op de foto van
Toen, is ook nog gesproken
door minister Beelaerts van
Blokland van Volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening
(rechts op de foto. In het mid-
den het echtpaar De Kruif. Zij
waren de eerste bewoners
van deze driemiljoenste wo-
ningwetwoning. Natuurlijk wa-
ren die dag ook burgemeester
Flik van Nieuwegein en zijn

wethouder Hagenaar van
Volkshuisvesting, alsmede de
voorzitter van de woning-
bouwvereniging ‘Jutphaas’
aanwezig. Zie je ook de lo-
kale pers?

Op het adres Goudpluvier-
singel 16 was een plaquette
aangebracht die melding
maakte van dit feit. Helaas is
deze weg, foetsie! Het enige
wat overgebleven is zijn de
boorgaten in de muur. Zie je
ze? Links van de rode roos.
De fam. De Kruif is later ver-
huisd naar Emmeloord.

Goudpluviersingel


