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• Sterke stijging aantal misdrijven
• Nieuwegeinse Kimberly schrijft haar levensverhaal
• Nieuwe expositie in Kunstgein Podium
• Duitse herdershondenshow
• Superjam in De Partner
• Schoonspringsuccessen Aquarijn
• Zomerfeest op Buurtplein Zuid
• Al 100 aanmeldingen voetbal4daagse
• Nieuwe fietsgroep in Nieuwegein Zuid
• Uitkomst dialoog A12 zone
• De dodenlijst van 26Koper
• Meer dan 100 optredens tijdens
Gluren bij de Buren
• Het wordt dus SV Parkhout
• Musical4daagse in DE KOM
• Avond voor de stad
• 170 verkooppunten tijdens de
fiets-rommelroute in Batau Noord
• Binnenkijken bij De Componist
• Vanaf 9 juli: tram van Nieuwegein
naar Utrecht Science Park
• Onderzoek bestrating en groen
• Lof voor ontwerp Middenblok
• Repair Café

MONDRIAANLAAN

Arjan van Essen: 'Boerenteveel'

Bezoek Prinses Laurentien

Esther's tips voor besturen

Kika Saté Sundays in Vreeswijk

IJsjes en ijslollies
Twee zomerrecepten. Als we de weergoden mogen geloven wordt het de
komende dagen zeer mooi weer en kun
je het recept samen met de kinderen
maken.
Het recept.
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't JoNG en Combattimento gingen Urban
Vrijdag 10 juni gingen barokensemble Combattimento
en jeugdorkest ’t JoNg ‘urban’! Na een aantal workshops stonden
ze gezamenlijk op het podium van de kleine zaal om barokmuziek
te updaten en in een hedendaags urban jasje te steken.
DJ Prace (Joram Kroon) zette beats en soundscapes onder de muziek
en breakdancers Alicia Anais Fuentes Sifuentes en Thomas Hablous
maakten met hun moves de voorstelling compleet. Bovenbouwleerlingen
van verschillende basisscholen in Nieuwegein waren getuige van dit
nieuwe, succesvolle educatieproject dat klassieke muziek, breakdance,
spoken word en poëzie bij elkaar brengt. Komend seizoen komt er zeker
een vervolg!

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 Mondriaanlaan in de wijk
Jutphaas Wijkersloot.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Feestelijke opening
Gezondheidshuis de Componist
Op zaterdag 2 juli aanstaande, tijdens de feestelijke opening van
het nieuwe Gezondheidshuis de Componst, kun je kijken hoe het
er van binnen uitziet. Van 12.30 tot 16.00 uur staan de deuren open
aan de Diepenbrocklaan 1 in de wijk Zuilenstein.
De mensen die werken in Gezondheidshuis de Componist in Nieuwegein
genieten alweer een paar weken van hun splinternieuwe werkplek. Ook
patiënten en bezoekers weten het gebouw inmiddels goed te vinden.
Het gebouw wordt om 13.00 uur feestelijk officieel geopend.
De ‘bewoners’ vertellen tijdens deze dag graag wat er allemaal binnen
de muren van Gezondheidshuis de Componist gebeurt.
In het gebouw is een informatiemarkt bij het Buurtplein, kun je binnen
kijken bij de apotheek en kun je een game spelen om over je prikangst
heen te komen. Bij de huisarts op de eerste verdieping kun je je bloeddruk laten meten en een kijkje nemen achter de schermen. Op de tweede
verdieping staat een leefstijlkraam en kun je in de trainingszaal van de
fysiotherapie gezondheidstesten doen. Ook logopedie vertelt je graag
meer en organiseert een quiz.
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• Vanavond: Superjam in De Partner
• 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: Zomerfeest Buurtplein Zuid
• 29 jun: Theatrale Finale: muziek en
dans **
• 30 jun: Theatrale Finale:
zomerconcert **
• 1 jul: Theatrale Finale: theaterklas **
• 11 t/m 14 jul: musicalster in 4 dagen
• 2 jul: Repair Café
• 2 jul: Fokkesteeg zomerfeest
• 3 jul: Gluren bij de Buren
• 3 jul: KiKa Saté Sunday
• 3 jul: Fiets/rommelroute Batau Noord
• 5 jul: Ingeblikt Mars! Theater Totaal
• 6 jul: Ingeblikt Mars! Theater Totaal
• 7 jul: Theatrale Finale: toneel ELF **
• 8 en 9 jul: Duitse herdershondenshow
• 9 jul: Feestelijke ingebruikname tram
• 9 jul: Hide Out festival
• 15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
• 4 sep: KiKa Saté Sunday
• 11 sep: Sluizenloop
** Vraag bij DE KOM naar de juiste aanvangstijden.

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.
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AGENDA

Van links naar rechts: Guido Bamberg, Marieke Schouten,
Frans Backhuijs, Ellie Eggengoor, Ellie Liebregts en John van Engelen

Nieuw college
van burgemeester
en wethouders
Nieuwegein
Nieuwegein heeft een nieuw
college van burgemeester en
wethouders (B&W). Het college
van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks
bestuur van de gemeente Nieuwegein.
De gemeenteraad heeft op maandagavond 20 juni de nieuwe wethouders beëdigd, dit zijn Marieke
Schouten (GroenLinks), Ellie
Eggengoor (VVD), Guido Bamberg
(PvdA) en John van Engelen
(Lokale Vernieuwing). Samen met
burgemeester Frans Backhuijs vormen zij de komende 4 jaar het college van de gemeente, ondersteund door de gemeentesecretaris Ellie Liebregts.
Portefeuille verdeling
Frans Backhuijs (Burgemeester)
Openbare orde en veiligheid,
Toezicht en integrale handhaving,
dienstverlening, ICT/I-strategie,
informatiebeleid en archief, vergunningverlening evenementen,
communicatie en inwonersparticipatie, externe betrekkingen, onderzoek en statistiek.

Blijf ook op de hoogte van het laatste
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Marieke Schouten (GroenLinks)
Wonen en ruimtelijke ordening,
City en Rijnhuizen, welzijn, internationalisering en Europa, inclusiviteit, gezondheid, energietransitie en duurzaamheid, klimaat, wijkwethouder Batau Zuid en Doorslag.
Ellie Eggengoor (VVD)
Economie, werk en inkomen,
duurzaamheid bedrijventerreinen,
mobiliteit, parkeren, financiën, A12
zone, Stichting Binnenstadsmanagement, wijkwethouder (Hoog)
Zandveld & Lekboulevard, Rijnhuizen, Vreeswijk.
Guido Bamberg (PvdA)
Jeugd, Betere Buurten, armoedebeleid, coördinatie laaggeletterdheid, Wmo, Grondbedrijf, maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting, wijkwethouder
Batau Noord, Fokkesteeg, Zuilenstein-Huis de Geer-Blokhoeve.
John van Engelen (Lokale
Vernieuwing)
Cultuur, recreatie en evenementen, sport, onderwijs, integratie statushouders/vluchtelingen, openbaar domein, dierenwelzijn, personeel en organisatie, sterke Lekdijk, wijkwethouder Binnenstad &
Merwestein, Galecop, JutphaasWijkersloot.
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Daan, Matthew en Kayra

Schoonspringers
Aquarijn leveren
een mooie prestatie
tijdens het NK
in Amsterdam
Tijdens het Nederlandse Kampioenschappen schoonspringen in Amsterdam hebben de schoonspringers van
Zwemvereniging Aquarijn een mooie
prestatie geleverd. Met 12 springers,
die samen goed waren voor 34 starts
was de ploeg uit Nieuwegein het afgelopen weekend de grootste vereniging
op het NK in het Sloterparkbad in
Amsterdam. Aquarijn behaalde maar
liefst 27 medailles, 12x goud, 9x zilver
en 6x brons. Ook de Schoonspringbeker 2022 voor de beste club op de
Nederlandse Kampioenschappen werd
gewonnen door Aquarijn met 203,5
punten.
In de jongste groep, de C-groep (13 jaar en
jonger) had Aquarijjn drie deelnemers.
Mika Groze Nipper bij de jongens, behaalde op de één en drie meter plank een
gouden medaille. Joy Daalhuizen en Yuna
Hulkenberg deden mee bij de meisjes (13
jaar en jonger). Joy werd op de drie meter
plank derde en op de één meter plank
tweede. Yuna werd vijfde op de drie meter

Bij de dames op de één en drie meter
plank was er goud voor Daphne Wils.
Oona Abbema behaalde brons op de één
meter en zilver op de drie meter.
plank, vierde op de één meter en behaalde
zilver op de toren.
In de A-groep (16, 17 en 18 jaar) had
Aquarijn twee meisjes; Nica Rakké en Iris
de Heer. Iris behaalde zilver op de drie
meter plank en brons op de één meter.
Voor Nica was er een vierde plaats op de
één meter en verrassend brons op de drie
meter.
Bij de jongens deden maar liefst vier
Aquarijn deelnemers mee. Samuel Quist
werd op zijn eerste NK vierde op de één
meter plank. Het brons was voor Kayra
Asci, het zilver ging met een nieuw PR
naar Daan Willemen. Matthew Hibbert
behaalde goud. Daan voegde daar zilver
aan toe op de drie meter en Matthew
behaalde goud op de drie meter plank.
Open klasse
In de Open Klasse doen springers mee van
19 jaar of ouder. Jongere springers mogen
deelnemen als zij voldoen aan de programma-eisen.
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Bij de mannen was er goud voor Matthew
op de één en de drie meter plank, zilver
voor Daan op de één en drie meter en
brons voor Manuel Oztopcu op de één meter. Manuel springt dit seizoen voor het
laatst op dit niveau mee. In het volgende
seizoen maakt hij de overstap naar de
masters.
Bij het synchroonspringen op de drie meter was er goud voor Joy en Yuna in de
C-groep voor de zwemmers uit Nieuwegein. Kayra en Samuel behaalden goud in
de groep 14 tot 18 jaar. Matthew en Oona
behaalden goud bij het mix sycnhroon,
gevolgd door Daan en Iris met zilver.
Wereldkampioenschap in Hongarije
Daphne Wils zal Zwemvereniging Aquarijn gaan vertegenwoordigen op de
Wereldkampioenschappen in Hongarije.
Zij zal daar deelnemen op de één meter
plank. Zij vertrekt komende week naar
Boedapest. In augustus zal zij ook deelnemen aan de Europese Kampioenschappen
in Rome (Italië).
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Juni 2007
Vanf de prinses Amaliabrug, in noordelijke richting
kijkend, hebben we nog vrij zicht op Huis de Wiers.
Nu ontenemen de appartementsgebouwen aan de
Houtwerf het zicht op dat karakteristieke gebouw.
Rechts de toegang tot de passantenhaven.

Musicalvierdaagse
in DE KOM
Vier dagen workshops
en daarna de eindvoorstelling
Theater? Ooit binnen geweest in dat
grote gebouw? Wat gebeurt er daar tijdens een voorstelling en hoe is het om
daar op het toneel te staan? Deze
zomervakantie kunnen kinderen van
6 t/m 12 jaar zelf op het toneel staan.
Zingen, dansen en acteren, dat ga jij
doen tijdens De Musical4daagse. Met
dit musicalproject maak je een musical
in 4 dagen met een voorstelling voor
echt publiek.

Kinderen naar het theater, dat is de missie
van De Musical4daagse. De Musical4daagse maakt Impact. Ja, met een hoofdletter I. Iedereen die meedoet met De Musical4daagse krijgt een ervaring om nooit
meer te vergeten. Het is uniek. Kinderen
stappen de magie van het theater binnen.
Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is
voor ieder kind.
De Musical4daagse is alleen in de vakanties en daarom ook geschikt voor kinderen
die op sport zitten of een druk schema
hebben. Dat maakt De Musical4daagse
cool! Wat nog cooler is? De Musical4daagse zit in ruim 15 theaters, iedere
vakantie een andere musical.
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Het zaallicht gaat uit en alle kinderen
staan klaar. Jullie zien jullie zoon of
dochter gespannen wachten tot dat hij/zij
mag beginnen met zingen. Je hoort het
eerste woord, het gaat goed! Jullie kind
krijgt met ieder woord meer zelfvertrouwen en straalt. Het lijkt wel magisch.
Zie jij jullie zoon of dochter daar al staan?
Meld je dan aan via de website van Musical4daagse.
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of expertise voor een bepaalde klus
hebben. Hierdoor kun je taken met
elkaar verdelen en is de last niet te
zwaar. Het is wel nodig om veel te
weten van je leden. Dit kost tijd, maar
deze tijd is niet weggegooid.

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
Esther Janssen, buurtsportcoach
Galecop en Batau en verenigingsondersteuner voor de sportverenigingen.

Hoe houd je besturen
ontspannen en leuk voor
je bestuursleden?

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te
komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Mijn naam is Esther Jansen,
buurtsportcoach in de wijken
Galecop/Batau, en ik ben
verenigingsondersteuner voor de
sportverenigingen in Nieuwegein.
In mijn vorige column heb ik
gesproken over hoe je het voor
jongeren aantrekkelijk maakt om bij
een sportvereniging te blijven, maar
mijn volgende vraag is: hoe houd je
besturen ontspannen en leuk voor je
bestuursleden? Want deze
vrijwilligers willen graag lol beleven
aan hun vrijwilligerstaken. Het is heel
makkelijk om een bestuur de schuld
te geven van alle tegenslagen bij een
verenging. Soms vergeten we dat dit
de vrijwilligers zijn die de handschoen
hebben opgepakt en veel uren kwijt
zijn om het voor ons (leden van de
vereniging) zo goed mogelijk te
organiseren.
In deze tijd van individualisering,
vergrijzing en technologisering is het
moeilijk om de juiste mensen te
vinden. Iedereen heeft het druk of
hebben geen zin in de
verantwoordelijkheid of in alle
toestanden die het besturen van een
vereniging met zich meebrengt. Wat
kun je hieraan doen? Het moet in
ieder geval duidelijk zijn waar je als
vereniging voor staat, zodat het voor
een vrijwilliger makkelijker is om in te
stappen. Het is handig om het
besturen aantrekkelijk te maken door
klussen flexibel te maken. Is het
mogelijk om klussen die veel tijd
kosten te combineren met elkaar?
Zijn er misschien leden die kennis en/
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Wat kan helpen is om er over na te
denken hoe het overleggen gaat.
Slim overleggen kan veel tijd schelen,
maar je kunt je altijd wel eerst
afvragen of overleggen nodig is?
Worden er zaken afgesproken die
opgevolgd kunnen worden? Is dit niet
het geval, dan is het overleg gezellig
maar kun je je tijd als bestuurder
waarschijnlijk wel beter gebruiken.
Houd in de gaten of het aantal keren
dat je bij elkaar komt handig is. Wat
levert het op om bij elkaar te zitten,
moet dit met het hele bestuur of kan
dit met een kleinere groep.
Voorbereiding op de vergadering
scheelt heel veel tijd. Ook een goede
agenda/takenlijst is heel handig.
Om alle taken van bestuursleden,
maar ook van andere vrijwilligers bij
de vereniging in te vullen heb je
betrokkenheid van je leden nodig.
Hoe hou je die betrokkenheid van de
leden hoog? Dat is een van de
vragen die we tijdens het symposium
willen invullen. Het Sportsymposium
wat wij op donderdag 1 december
2022 organiseren voor alle
sportverenigingen en aanbieders in
Nieuwegein. Iedereen die betrokken
is bij de vereniging en organisatie is
welkom tijdens deze inspirerende
avond.
Heb je nog vragen of opmerkingen?
Laat het mij dan weten en stuur een
mail naar e.jansen@merwestein.nl
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Wij zoeken een

Productie
medewerker
Valk Welding Nieuwegein

Voor meer informatie scan de
QR code of bezoek onze website
(www.valkwelding.com/nl/
vacatures)
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FOTO VAN DE WEEK

Precies een week geleden vond in en naast DE KOM
het RUDE (Raw Urban Dance Event) plaats. Het èchte
evenement speelde zich 's avonds af in de kleine zaal,
waar aan het eind van de middag alles al klaar stond.
Zoals de DJ-desk en het zitmeubilair van de jury.
Stilte voor de storm, zullen we maar zeggen.

Zomerfeest
op Buurtplein Zuid

Avond voor de Stad
30 juni 2022

Maandelijks pakt het kinderwerk op
Buurtplein Zuid groter uit met een
Kidsplein XL. Daarom is woensdag
29 juni Buurtplein Zuid aan de Ratelaar 35 in zomerse sferen tijdens het
zomerfeest! Kinderen tussen de 4-12
jaar kunnen tijdens het zomerfeest
o.a. zomerse smoothies maken, een
strandtas pimpen en freerunnen.
Kinderen onder de 8 jaar zijn welkom
onder begeleiding van hun ouders.
Komen jullie ook vieren dat het bijna
zomervakantie is?

De laatste weken van de politieke kalender gaan in, met nog één
Avond voor de Stad en één
Raad, de zogeheten Kaderraad,
over de financiën van de gemeente Nieuwegein. Tijdens de
Kaderraad wordt teruggeblikt op
de Jaarrekening 2021 en op de
Begroting voor 2023. Zoals altijd
is de Avond voor de Stad voornamelijk voorbereidend en worden tijdens de Raad ook echte
besluiten genomen.

Het zomerfeest is van 15.00 tot 16.30 uur.
Aanmelden is niet nodig en deelname is
gratis. Neem voor meer informatie contact op via kinderwerk@movactor.nl.
Kijk op de website van het Kinderplatform voor het zomervakantieprogramma.

De raad onderzoekt eerst op basis
van de Jaarrekening 2021 goed
hoe de gemeente er financieel voor
staat. In de Kadernota stelt het college in grote lijnen voor wat de gemeente komend jaar met het gemeentegeld gaat doen. De raad
mag hierover wijzigingen voorstellen en ook nieuwe voorstellen
doen. Daarna kan het college aan
de slag om een begroting te maken. Die wordt vervolgens in het
najaar behandeld. Zo zorgen college en raad samen voor een
gezonde financiële huishouding
van onze stad.

Over het Kinderplatform
Het Kinderplatform is er speciaal voor
kinderen van 4 tot 12 jaar oud. In de
vakanties organiseert het Kinderplatform
veel extra activiteiten door heel Nieuwegein en op de buurtpleinen in Nieuwegein organiseren de kinderwerkers van
Movactor op dinsdag, woensdag en vrijdag allerlei leuke activiteiten. Tussen
14.30 en 16.30 uur. Je mag gewoon gezellig binnenlopen!

8

Tijdens de Financiële Avond voor
de Stad kan de raad politieke vragen stellen en in debat gaan over
de jaarstukken van 2021 en over
de Kadernota van 2023. Ook wordt
er speciale aandacht besteed aan
het feit dat we te maken hebben
met zeer hoge inflatie; hoe gaan
we hiermee om?
Uiteraard zijn de deuren van het
Stadshuis op 30 juni geopend. Inwoners zijn welkom de bijeenkomst
in de Raadzaal te volgen. Wie liever thuis kijkt, gebruikt de vaste
livestream. De vergadering begint
om 19:30 uur.
Tot slot
Afgelopen maand kreeg de raad
bezoek van een inwoner, die kwam
vertellen waarom de kermis zo snel
mogelijk moet terugkeren. Raadsleden luisterden naar zijn verhaal en
konden vragen stellen. Sommigen
waren enthousiast over zijn verhaal
en wilden graag met hem meedenken. Mensen met ideeën voor de
stad zijn altijd welkom in de raad!
Mail je idee naar
griffie@nieuwegein.nl en we gaan
graag met u in gesprek.

De Digitale Nieuwegeiner
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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.
Linda: 'Als Fietsersbond maken we ons niet
alleen druk over gevaarlijke paaltjes en veel te
drukke kruispunten; we denken ook mee over
de fietsinfrastructuur van de wijk Rijnhuizen.
Die kantorenwijk verandert in hoog tempo in een
woonwijk. Op de plek van de oude Langelaan
komt een fietsstraat en fietspad: de Laan van
Rijnhuizen. Mooi werk, zo laat de impressie
zien!'

Gluren bij de Buren
Fiets mee
met de nieuwe fietsgroep
in Nieuwegein-Zuid
Naast de al bestaande seniorenfietsgroepen in Batau, Jutphaas en Blokhoeve, is er nu ook een fietsgroep in
Nieuwegein Zuid gestart. Fiets je
graag gezellig samen op met anderen?
Sluit je dan aan bij deze fietsgroep.
Om de week (in de even weken) fietsen
ze op dinsdagmiddag een mooie tocht
in en rond Nieuwegein met onderweg
een koffiestop.
Deelname aan de fietsgroep in Nieuwegein-Zuid is gratis. De koffie is voor eigen
rekening. Het startpunt is op Buurtplein
Zuid aan de Ratelaar 37. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij
buurtsportcoach Karen Elzing, je kunt
haar bellen: 0657824994 of een e-mailtje
sturen: k.elzing@merwestein.nl.

Ga op cultuursafari
en bezoek meer dan 100 optredens
Op zondag 3 juli van 13.00 tot 18.00 uur, gooien Nieuwegeiners hun
deuren en tuinhekken wagenwijd open en zijn er optredens van
lokale podiumkunstenaars te zien in huiskamers en tuinen
verspreid over de gemeente. Het programma van Gluren bij de
Buren Nieuwegein zit bomvol verrassingen, vanaf nu uit te pluizen
op de website van de organisatie.
Het is tijd om weer eens op avontuur te gaan naar cultuur. Jazz-trio’s,
musicalsterren (in de dop), punkbands, balletdansers, grappenmakers,
kleinkunstenaars en andere podiumbeesten die hun kunsten vertonen in
intieme setting. Op elke deelnemende locatie treedt een act drie keer op
tussen 13:00 en 18:00 uur. In totaal zijn er rond de honderd optredens op
26 locaties.
Hoofdpartner van Gluren bij de Buren is dit jaar SPAR, bekend van de
winkels in dorpen, steden, langs de snelweg, op universiteiten en hogescholen en op vakantieparken. John van der Ent, Algemeen Directeur van
SPAR: 'Onze kracht als gemakswinkel ligt in de lokale aanpak. Net zoals
Gluren bij de Buren dat doet. Daarom dragen wij graag bij aan de ontmoeting en verbinding tussen bewoners binnen verschillende wijken en
gemeenten die meedoen.'
Plan je eigen gluur-route
Op de website is het volledige en meest actuele programma te vinden,
met landelijk in totaal maarliefst 1500 deelnemende locaties om een weg
door te banen! Ook kan er een eigen route uitgestippeld worden om te
printen of om te delen met goede buren en verre vrienden en samen te
gaan gluren.
10
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Een werk van Sjon Verbeek

Expositie
‘Vrijheid tot Verbeelding’
in KunstGein Podium
In KunstGein Podium, in het atrium
van het Stadshuis in de binnenstad
van Nieuwegein, is van 20 juni tot en
met 30 juli de expositie ‘Vrijheid tot
Verbeelding’ te zien. Vier kunstenaars
zullen hun werk laten zien; Sjon
Verbeek, Bas van Overbeek, Yvonne
Roosenbeek en Ebriena de Meijer.
Sjon Verbeek tekent portretten. Markante en karakteristieke koppen met iets
bijzonders. Sjon is autodidact, maar heeft
zich wel verdiept in de verschillende
technieken en materialen.
Bas van Overbeek tekent alleen met
pen. Bas ziet tekenen als een avontuur,
waarbij je de touwtjes niet in zelf handen
hebt. Is een lijn fout, dan is het een uitdaging er iets van te maken.
De acrylschilderijen van Yvonne
Roosenbeek komen tot leven tijdens een
deel onvoorspelbaar en vooral intuïtief
proces. Speciale effecten ontstaan door
het gebruik van verschillende materialen.
Voor Ebriena de Meijer is het materiaal,
o.a. zilver, koper, brons, de inspiratiebron. Door de toevoeging van edelstenen
of zelf gebrand glas krijgen haar sieraden
diepte en kleur. Lijnen spelen een hoofdrol in haar werk.
De openingstijden van het KunstGein
Podium zijn van woensdag t/m zaterdag
van 12.00 tot 16.00 uur.

Twee dagen show
voor
Duitse Herdershonden
uit alle windstreken
van Europa
Vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli
zal het terrein van Sportpark
Geinoord te Nieuwegein nu eens
niet gebruikt worden voor de
voetbalsport. Veel Duitse Herdershonden doen dan mee aan
de grootste Exterieurshow van
de VDH (Vereniging van Fokkers
en Liefhebbers van Duitse Herders), de Kampioenschapsclubmatch mee.
De baasjes en honden zijn afkomstig uit diverse landen in Europa en
er is zelfs al een Amerikaanse
deelnemer gemeld. Alleen zeer
fraaie exemplaren, behorend tot de
top van het ras, doen mee. Ze worden beoordeeld door verschillende
gerenommeerde, internationale
keurmeesters. Wie hier met zijn
hond een goed resultaat neerzet,
verwerft internationale bekendheid.
De VDH is de grootste rashondenvereniging van Nederland met ruim
3000 leden.
Vrijdag keuring stokhaar,
zaterdag langstokhaar
Voornaamste blikvanger is wel het
splitsen van de beide variëteiten.
De langstokharigen worden los van
de stokharige variëteit gekeurd.
Zo zal vrijdag 8 juli de dag zijn
waarop uitsluitend de stokharigen
beoordeeld zullen gaan worden.
En zaterdag 9 juli staat in het teken
van de Langstokharige variant.
Er kan zelfs de titel 'Auslese' wat
gelijk staat aan de hoogste titel uitgereikt worden! Een mooie kans
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om deze schitterende vertegenwoordigers van dit mooie, veelzijdige ras eens zelf te gaan bekijken.
Vanaf vrijdag 8 juli staat de rasvereniging VDH gedurende twee
dagen klaar om deelnemers en
toeschouwers te ontvangen op het
Sportpark Geinoord. De keuringen
beginnen om 09.00 uur en gaan
door tot ongeveer 17.00 uur. Dan
is het moment aangebroken waarop de prijzen van de allerbesten
uitgereikt gaan worden.
Liefhebbersdag 9 juli
Heel interessant, maar voor de
liefhebber is het misschien nog wel
leuker dat daar op de zaterdag de
eigen hond beoordeeld kan worden. Tijdens deze beoordelingen
wordt de hond bekeken door de
diverse experts. De beoordeling
bestaat uit een inspectie door een
dierenarts die toegespitste adviezen geeft. Daarnaast wordt op
een ongedwongen manier bekeken
welke karaktereigenschappen en
werkaanleg de herdershond heeft.
Vervolgens kijken keurmeesters
naar de bouw en het gangwerk van
de hond. Zij beschrijven de hond
en verstrekken ook adviezen.
Daarnaast vertellen ze graag of de
herdershond talent heeft op
showgebied. Alle beoordelingen
krijgt men netjes op papier mee
samen met een Certificaat van
Deelname. Daar kun je mee thuis
komen!
Je kunt je opgeven via www.duitseherder.nl/liefhebbersdag, per hond
kost deelname slechts 10 euro en
dan krijg je ook nog eens gratis entree voor het hele gezin.

FOTO: OPENBAAR MINISTERIE
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Een deel van het wapenarsenaal dat de politie in 2015 in Nieuwegein vond

Openbaar Ministerie
Requisitoir Marengo,
de dodenlijst van 26Koper
In 2015 is een aantal personen in het
onderzoek 26Koper, wapenopslag
Nieuwegein en voorbereiden van
moord, als doelwit in beeld gekomen.
Zij werden volgens het Openbaar
Ministerie (OM) destijds gewaarschuwd
voor een dreiging op hun leven en werden daarmee belangrijke getuigen in
het onderzoek 26Koper. Dat werd
maandag duidelijk toen het OM in het
Marengo-proces zijn zienswijze gaf op
de moord op Ranko Scekic.
In het onderzoek 26Koper waren door
twee getuigen belastende verklaringen
afgelegd over Ridouan T. en diens rechterhand Said R. Het waren de eerste getuigen die hen in verband brachten met
moorden die waren en nog zouden worden gepleegd. Uit de verklaringen van
kroongetuige Nabil B. en uit PGP-berichten is duidelijk geworden dat de druk hoog
was om de getuigen te vermoorden.
Op een warme zomeravond op 22 juni
2016 werd Scekic naar buiten gelokt en in
Utrecht op straat neergeschoten. De
moord werd gepleegd voor zijn eigen huis,
waar hij met zijn vrouw en vier jonge kinderen woonde. Die avond eindigde het
leven van dit gezin.
De officieren van justitie in hun requisitoir:
'Zijn kinderen moeten verder opgroeien
zonder hun vader. Op alle belangrijke momenten die nog gaan komen in hun leven,
zoals bij het afzwemmen, bij het halen van
een schooldiploma, als ze uit huis gaan of
gaan trouwen, zullen zij hun vader missen. Zijn vrouw staat er vanaf die dag in

juni alleen voor en leeft verder. Niet alleen
met haar eigen verdriet, maar ook met het
grote verdriet van haar kinderen.'
Scooter
Bij de politie kwam rond 21.52 uur de melding binnen dat er was geschoten op de
Kretadreef. Er waren meerdere schoten
gehoord en er lag iemand op de grond onder een wit laken. Zijn hoofd was afgedekt
met een jas. Naast het hoofd van het
slachtoffer lagen hulzen. De twee daders,
volledig in het donker gekleed met een
bivakmuts, waren weggereden op een
scooter.
Zij hadden het slachtoffer van korte afstand door het hoofd geschoten. Onderzoek door het NFI wees uit dat de gebruikte wapens mogelijk een Glock pistool en
een (semi) automatisch machinepistool,
waarschijnlijk een R9-Arms, waren geweest.
Het OM haalde op de zesde dag van het
requisitoir opnieuw de verklaringen van
kroongetuige B. aan, die bekennende
verklaringen heeft afgelegd over zijn betrokkenheid bij de moord. Hij had op verschillende momenten de woning van
Scekic geobserveerd en als spotter de
bewegingen van andere beoogde slachtoffers doorgegeven. Hij regelde ook een
safehouse voor de schutters en testte met
Said R. de wapens die bestemd waren
voor de moord. Na de moord sleep hij de
gebruikte wapens in stukken en gooide
deze in het water.
Gevaar
Nabil B. had T. aangewezen als opdrachtgever voor de moorden op de 26Koper
getuigen. In drie gevallen is het bij voor12

bereidingen gebleven. Alleen Ranko
Scekic is ook daadwerkelijk om het leven
gebracht. T. beschouwde de getuigen als
verraders die een gevaar vormden voor
hem en zijn organisatie. Hij was bezig om
hun verblijfplaatsen te achterhalen en
regelde wapens, munitie en de auto’s voor
de moorden, aldus het OM.
B. had ook berichten van T. doorgestuurd
gekregen over de moorden. Dat ze van T.
afkomstig waren zag de kroongetuige aan
de gebruikte bijnamen, schrijfstijl en inhoud van de berichten. PGP-berichten
van T. zelf, maar ook die van zijn medeverdachten, bevestigen dat T. de opdrachtgever was van de geplande moorden. De inhoud van deze berichten vormt
volgens de officieren van justitie een belangrijk bewijsmiddel. 'De inhoud van de
berichten sluit (op de meeste punten)
naadloos aan op de verklaringen van B.'
Bovendien was de kroongetuige bij het afleggen van zijn kluisverklaringen nog niet
op de hoogte van de ondersteunende
PGP-berichten. Deze berichten waren nog
niet verspreid en sommige, van PGP
Safe, waren zelf nog niet in beslag genomen.
T. heeft de ontwikkelingen in het onderzoek 26Koper op de voet gevolgd. Hij was
in het bezit van het dossier en deelde dat
binnen de criminele organisatie, aldus het
OM. 'T. heeft zich laten informeren over
welke getuigen door de rechter-commissaris gehoord zouden worden. Vervolgens
heeft hij door intimidatie de getuigen bewogen hun verklaringen aan te passen of
in te trekken.' Overigens, zelf als de getuigen hun verklaringen zouden intrekken,
zouden ze alsnog worden vermoord.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.
Deze week een kaart met vier afbeeldingen, v.l.n.r. en
b.v.n.b.: Koninginnensluis, Oude Sluis, Beatrixsluis en
nogmaals de Oude Sluis.
De kaart komt uit ongeveer 1965 en is uitgegeven door
H.C. van Dijk en Zn. De drukker was Geitz uit Hilversum. De ansicht is in zwart/wit.

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

Eerste 100 aanmeldingen
voor de Voetbal4Daagse
zijn binnen
In de laatste week van de zomervakantie, van maandag 15 t/m donderdag 18 augustus, organiseren voetbalvereniging JSV en SportID Nieuwegein de Voetbal4Daagse. Vier dagen
lang voetballen en plezier beleven!
De Voetbal4Daagse is inmiddels een
jaarlijks evenement bij voetbalvereniging
JSV. Het evenement is bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar.
Er wordt hard getraind met de teamleiders en natuurlijk worden er ook wedstrijdjes gespeeld. Daarnaast kun je
penaltyschieten en een voetbalcircuit afleggen. Wist jij dat FC Utrecht dit jaar
ook van de partij is? Deze editie van de
Voetbal4Daagse wil je zeker niet missen! Voor meer informatie en aanmelden
kun je terecht op de website van Mijn
Sport ID. Inschrijven is mogelijk t/m 3 juli
2022.
Ben je te oud om mee te doen aan de
Voetbal4Daagse? Niet getreurd! Wij
zoeken nog helpende handjes. Lijkt het je
leuk om een team te begeleiden? Of wil
je wedstrijden fluiten?
Meld je dan aan bij buurtsportcoach
Esther via e.jansen@merwestein.nl.

Onderwijsministers
en prinses Laurentien
op bezoek bij Horeca &
Toerisme College
Afgelopen zaterdag werd de
‘Onderwijs Kansen Top 2022’
gehouden bij het ROC Midden
Nederland - Horeca & Toerisme
College in Nieuwegein. In aanwezigheid van prinses Laurentien en onderwijsministers
Robert Dijkgraaf en Dennis
Wiersma gingen diverse onderwijsbetrokkenen met elkaar in
gesprek over kansengelijkheid.
De organisatie koos voor deze locatie omdat het naast een prachtige eventlocatie, ook een onderwijsinstelling is waar studenten
dagelijks les krijgen, onder meer in
grenzeloze gastvrijheid. Hoe kan
het ook anders voor een college
dat studenten de fijne kneepjes
bijbrengt in Facilitaire Dienstverlening, Horeca, Toerisme & Recreatie en Events.
Organisatoren van de top waren
Stichting van het Onderwijs en
NL2025. In totaal spraken circa 90
deelnemers, de belangrijkste ketenpartners binnen het onderwijs,
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met elkaar over ‘Kansengelijkheid’.
Dit is een onderwerp dat hoog op
de maatschappelijke agenda staat.
Goede verbindingen tussen de verschillende onderwijssectoren en de
verbinding met de omgeving van
de school zijn immers van groot
belang. Ook de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en de
verbinding met het bedrijfsleven
en andere sectoren buiten het onderwijs hebben bij kansengelijkheid topprioriteit.
Onvergetelijke dag
De top startte plenair en aansluitend gingen de deelnemers in verschillende ruimten van het Horeca
& Toerisme College met elkaar in
gesprek. Directeur van het Horeca
& Toerisme College Suzanne Staal
kijkt tevreden terug op een geslaagde top: ‘Onze studenten hebben
de deelnemers een onvergetelijke dag
bezorgd. Door hun inzet ontbrak het
hen aan niets: van een heerlijke
lunch tot een verzorgde borrel. En
het mooie is dat onze studenten weer
een mooie praktijkervaring op hebben gedaan. Zo maken ze al tijdens
hun studie indruk en doen ze tegelijkertijd mooie indrukken op!’
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Bij het verlaten van de gevangenis in Nieuwegein
werd Henk Romy alias De Zwarte Cobra door zijn
familie en vrienden onthaald

De Zwarte Cobra (71)
vrijgelaten uit gevangenis
van Nieuwegein
De van een dubbele moord verdachte crimineel Henk Rommy
(71), ook wel bekend als de Zwarte
Cobra, is afgelopen week vrijgelaten uit de gevangenis van Nieuwegein. Eerder besliste de Amsterdamse rechtbank dat Romy zijn
proces in vrijheid mag afwachten
wegens gezondheidsproblemen.
De Surinaams/Utrechtse drugscrimineel zou last hebben van hartkwalen.
De Zwarte Cobra kwam begin 2021
terug naar Nederland nadat hij was
vrijgelaten na 20 jaar cel in Amerika
wegens voorbereiding van xtc-smokkel. De Surinaams/Utrechtse drugscrimineel werd bij zijn aankomst in
Nederland direct weer in detentie geplaatst omdat hij nog een oude celstraf uit 2001 van veertien maanden
moet uitzitten vanwege een drugsdelict.
Ook van het geven van een opdracht
voor een dubblele moord in Antwerpen wordt De Zwarte Cobra beschuldigd. In het bekende Passageproces
verklaarde de kroongetuige, Peter La
Serpe eerder, dat het De Zwarte Cobra was die opdracht had gegeven
om de diamant- en hasjhandelaar
Shamel en zijn vriendin om te leggen.
De Zwarte Cobra zou namelijk een
schuld hebben van ruim een miljoen
euro bij hen. En daar wilde hij vanaf.

KiKa Saté Sunday
in Vreeswijk
Ook in 2022 organiseren
Team ‘KiKa Nieuwegein’ met Eric,
Tonie en Tiny weer een leuke actie
nu het kan en weer mag! Een deel
van de opbrengsten van de ‘KiKa
Saté Sunday’ gaan zoals gebruikelijk weer naar het goede doel. Dit
in samenwerking met Restaurant
‘The Good Food’ in Vreeswijk. The
Good Food is een streetfood restaurant waar je in een gezellige
ambiance kunt genieten van heerlijke Aziatische wereldse gerechten!
Op zondag 3 juli en op zondag 4
september staan de KiKa zondagen
gepland! Uiteraard wordt een KiKa
loterij gehouden, met prijzen beschikbaar gesteld door een aantal ondernemers uit Vreeswijk! Zo werkt
Architectenbureau Blonk en Heuvelink (uiteraard uit Nieuwegein) belangeloos mee met de loterij! 25%
van de saté opbrengsten komt ten
goede van KiKa.

Loten zijn verkrijgbaar bij the GoodFood op zondag 3 juli en op zaterdag
3 september. Op zaterdag 3 september zullen bij ‘The GoodFood’ een
aantal kinderactiviteiten plaats vinden en kunnen ook loten worden
gekocht! De winnende loten worden
gepubliceerd op de website van The
GoodFood.
Team ‘KiKa Nieuwegein’ zet zich al
10 jaar in voor KiKa. Met het lopen
van marathons en het organiseren
van leuke activiteiten hebben zij al
vele tienduizenden euro’s voor KiKa
opgehaald. Geld voor onderzoek en
uiteraard om kinderen met kanker
meer kans op genezing te bieden.
Voor reserveren en meer informatie
kijk dan op de website van ‘The Good
Food.’
Restaurant ‘The Good Food' is gevestigd aan de Dorpsstraat 35 in Vreeswijk.

Superjam in De Partner
Vrijdag 24 juni van 20.00 tot 23.30 uur is het Superjam in cultuurcentrum
de Partner aan de Nedereindseweg 401A. Een avond waar men gezellig
samen een stukje muziek gaat neerzetten.
Je bent welkom om te komen spelen of zingen of kijken en luisteren. Plezier
staat voorop. Voor muzikanten is aanmelden verplicht via
superjam@departnernieuwegein.nl. Kun je deze maand niet? Houd het
programma in de gaten, Superjam wordt elke maand gehouden. De entree is
gratis.
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Uitkomsten bekend
van de dialoog
met Nieuwegeiners
over de A12 zone
Afgelopen maandag zijn de uitkomsten
bekend gemaakt van de dialoog met
Nieuwegeins over de toekomst van de
A12 zone. Hiermee is het verslag openbaar van de interviews, gesprekken,
bijeenkomsten en enquêtes van de inwoners, die Nieuwegein heeft opgezet
en uitgevoerd, samen met Tertium.
Tertium helpt organisaties die bewoners en anderen meer invloed willen
geven op veranderingen in hun omgeving. De resultaten lees je in dit rapport.
De gemeente Nieuwegein wil weten van
haar inwoners wat voor hen belangrijk is
bij de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. De uitkomsten kunnen door de gemeente Nieuwegein worden gebruikt bij

het bepalen van de Nieuwegeinse inzet bij
de gesprekken die worden gevoerd met
buur- en regiogemeenten, provincie en
rijk.

ring rond Utrecht en daarmee de A12zone is een van de meest geschikte gebieden voor nieuwe woningen, bedrijven
en natuur- en recreatiegebied.

Op 12 mei kwamen meer dan 170 bewoners uit Galecop, Blokhoeve, Huis de
Geer en Laagraven Oost bij elkaar om in
gesprek te gaan over de toekomst van de
A12 zone, het gebied aan weerszijden van
de snelweg A12 tussen knooppunt
Oudenrijn en Lunetten.

De landelijke overheid, de provincie
Utrecht en de regio zijn samen gestart met
U Ned: een onderzoek naar de toekomst
van de regio Utrecht op het gebied van
wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.
Op basis van de uitkomsten maken het rijk
en de regio in het najaar van 2022 afspraken. Waar willen ze beginnen met de ontwikkelingen? En wat moet er als eerste
gebouwd worden?
Deze afspraken hebben straks gevolgen
voor de keuzes die Nieuwegein kan maken voor de invulling van de A12 zone.

De regio Utrecht is de afgelopen jaren
flink gegroeid en zal nog verder groeien.
Tussen 2020 en 2040 zijn er ongeveer
80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000
hectare nieuw natuur- en recreatiegebied
en 125.000 nieuwe woningen nodig. De

budget nodig voor het onderhoud aan bestrating.
Dat is niet het enige voordeel: Nieuwegein wordt ook
groener. En meer groen betekent ook dat we beter
bestand zijn tegen de negatieve gevolgen van
klimaatverandering.

Gemeente doet onderzoek
naar bestrating en groen
De gemeente Nieuwegein wil de komende jaren het
aandeel bestrating in de stad verminderen.
Voorbeelden van bestrating zijn: straten, stoepen en
pleinen. Ofwel: tegels en asfalt. Er is daardoor minder
15

Meedenken
De gemeente Nieuwegein is benieuwd naar de mening en
ideeën van haar inwoners over de bestrating en het groen
in de stad. Woon en/of werk je in Nieuwegein? Dan word
je uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Met het
invullen van de vragenlijst maak je kans op één van de vijf
Cityplaza Cadeaukaarten van 20 euro.
Ga hier naar de vragenlijst.

De Digitale Nieuwegeiner
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SV Geinoord
en VSV Vreeswijk
gaan verder als SV Parkhout
In maart dit jaar zaten de besturen van
sv Geinoord en VSV Vreeswijk gezamenlijk om tafel om vervolgstappen te
zetten in het fusietraject tussen beide
verenigingen. Tijdens de Buitengewone Algemene ledenvergaderingen
hebben beide besturen van de voetbalclubs reeds unaniem besloten voor de
fusie te zijn. Maar wat zal de naam
worden van de nieuwe voetbalclub in
Nieuwegein? Die is vorige week vrijdag bekend gemaakt!
Ongeveer zeshonderd ingevulde vragenlijsten. Meer dan honderd suggesties
voor de naam voor de nieuwe vereniging.
Veel namen vielen af. Te ingewikkeld,
een combinatie van beide huidige namen
of een afkorting.
Een paar creatieve inzendingen zijn uitgebreid besproken, maar die hebben de
selectie toch niet gehaald. Er waren twee
namen die opvallend vaak genoemd werden. Eén keurde de KNVB af. Toen bleef
er één over: SV Parkhout. De nieuwe
kleuren van de tenues worden later bekend gemaakt.

Sterke stijging
maand-op-maand
van geregistreerde
misdrijven
in Nieuwegein
Maandelijks publiceert het CBS
data over het aantal misdrijven
geregistreerd in de gemeente
Nieuwegein. Hiernaast wordt
criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd
kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd.
De data is beschikbaar tot op
buurtniveau en gaat terug tot
2012.
Over de maand mei 2022 zijn er
295 misdrijven geregistreerd in de
gemeente Nieuwegein. Een maand
eerder in april 2022 waren dit er
245. Dit is derhalve in mei 2022
een stijging van zeventien procent
ten opzichte van een maand eerder. In de maand maart 2022 werden nog 252 misdrijven geregistreerd. Dit betekent dat in mei
2022 vijftien procent meer misdrijven zijn geregistreerd dan in maart
2022.
Cijfers in perspectief
In de maand mei waren er landelijk
67.008 misdrijven. 4.811 vonden
plaats in de provincie Utrecht.
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Regio Lekstroom had daarvan 638
misdrijven, 295 daarvan vonden
plaats in Nieuwegein. Dat is het
hoogste aantal dit jaar.
Stadscentrum
De meeste misdrijven vonden im
mei dit jaar plaats in het Stadscentrum. Daar werden 41 misdrijven
gepleegd. 12 daarvan gingen over
diefstal van brom-, snor-, fietsen,
9 winkeldiefstallen, 4 inbraken in
bedrijven, 3 vermogensdelicten,
3 ongevallen op de weg, 3 mishandelingen, 2 bedreigingen, 1 rijden
onder invloed en 1 huisvredebreuk.
De minste misdrijven vonden
plaats in de wijk De Hoge Landen,
ten zuidwesten van het park
Oudegein. Hier vonden twee misdrijven plaats, 1 vermogensdelict
en 1 ongeval.
Jutphaas Wijkersloot
Jutphaas Wijkersloot, met 32 misdrijven in de maand mei dit jaar,
staat op een tweede plek qua misdrijven. Opvallend is dat in deze
wijk meer drugs gerelateerde misdrijven zijn en wapenhandel.
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Nieuwegeinse schrijft boek
over haar levensverhaal

De wijkkrant voor de wijk
Batau-Noord is weer uit

De Nieuwegeinse Kimberley de Bruin
(1997) was 24 jaar toen ze haar l
evensverhaal in een boek vertaalde.
Ze had veel te vertellen, want ondanks
haar jonge leeftijd had ze al veel
meegemaakt. Momenteel woont Kimberley op zichzelf met haar hondje
Sammy in Nieuwegein. Haar wens om
een boek te schrijven bestaat al lang,
zowel voor zichzelf maar nog meer om
er anderen mee te helpen. Zij ziet het
uitgeven van haar eerste boek als een
enorme overwinning en hoopt dat de
lezers iets uit haar verhaal kunnen
meenemen in het leven.

De wijkkrant voor de bewoners in
Batau-Noord is weer uit. Mocht je hem
gemist hebben, kwijtgeraakt zijn of
gewoon even op je computerscherm
willen lezen, de wijkkrant van jouw
buurt staat hier nu ook altijd on-line. Je
vindt overigens hier al het verdere
nieuws over jouw wijk.

Kimberley aan onze redactie: ‘Ik heb grote
en kleine terugvallen gehad. Ondanks de
terugvallen, hoe ze er ook uitzagen, wist ik
me te herpakken en mijn gedachten om te
zetten naar het positieve. Dit kostte elke
keer veel energie. Gelukkig worden de terugvallen steeds minder diep en minder lang.
Makkelijker om eruit te komen, is het alleen
nog niet. Dit lees je terug in mijn boek, problemen waren ontstaan in mijn jeugd, ik
hield deze bij mij en heb moeite gehad om de
obstakels los te laten.’
Ben je benieuwd naar haar boek?
Via de website van boekscout kun je het
boek gemakkelijk bestellen! En binnen
Nederland en België is de verzending zelfs
gratis! Het boek ligt ook bij de Bruna op
het Muntplein in Nieuwegein! Vol trots
staat Kimberley dan ook voor de etalage
van de Bruna in Batau Noord om haar
boek aan te prijzen.

In de wijkkrant lees je allerlei leuke berichten over jouw omgeving. Soms kan
niet alles in de krant en zal het Wijknetwerk deze berichten plaatsen op de
Facebookpagina voor Batau Noord.

‘Schrijf jij als lezer ook een keertje mee
aan jouw krant? Je berichten zijn van
harte welkom op wijkkrantbataunoord@live.nl.’
In de wijkkrant van juni 2022 vind je veel
zaken aangaande je leefomgeving,
nieuws van het wijknetwerk en nog veel
meer. Klik hier om de wijkkrant te downloaden. Handig toch? Veel lees plezier.
En … hij is er niet alleen voor de wijkbewoners ook anderen mogen hem lezen.
De volgende verschijnt in september.

Nieuwegein verhoogt de opkoopbescherming van woningen
naar € 487.000,Per 1 mei dit jaar is in de gemeente Nieuwegein de opkoopbescherming van
kracht gegaan van woningen met een WOZ-waarde 440.000,- Hiermee heeft
Nieuwegein gebruik gemaakt van de Wet Opkoopbescherming om meer ruimte
te creëren op de vastgelopen huizenmarkt en beleggers te weren. Deze week is
besloten om de prijsgrens met ingang van 1 juli dit jaar te verhogen naar
€ 487.000,-.
Bij de besluitvorming in de gemeenteraad is besloten de prijsverhogingen in de
gemeente Utrecht te volgen en mee te gaan met de indexering. Utrecht heeft inmiddels
besloten de prijsgrens te verhogen naar € 487.000,- WOZ waarde. Nieuwegein volgt
hiermee dus.
Wethouder Hans Adriani eerder tegenover onze redactie: ‘Je ziet dat woningen voor
starters en mensen met een middeninkomen erg schaars zijn in Nieuwegein, terwijl
er veel vraag naar is. Het is extra zuur dat men voor deze betaalbare woningen moet
concurreren met beleggers die de woningen willen gaan verhuren. Beleggers kunnen
woningen zonder ontbindende voorwaarden kopen en hogere prijzen bieden. Met de
opkoopbescherming willen we hier iets tegen doen.’
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Al 7 jaar hetzelfde budget
voor kerstpakketten,
hoe zit dat in 2022

Fiets- en Rommelroute
Batau-Noord
met 170 verkooppunten

De stijging van energieprijzen, verhoogde benzinekosten en personeelstekorten: je kunt er in 2022 niet meer
omheen. Door de snel stijgende inflatie heerst er angst rondom de
toekomst van onze economie. Alles
wordt een stuk duurder. Hoe zit dat
met de kerstpakketten? Krijg jij met
kerst slechts een klein cadeautje? Mag
jij überhaupt nog wel een kerstpakket
verwachten in 2022? Wij vroegen het
aan drie mede-werkers van verschillende kerstpakketten groothandels.

Tijdens de vierde editie van de
Fiets-Rommelroute in BatauNoord kunnen bezoekers bij 170
adressen in de wijk langsgaan
om leuke tweedehands- en zelfgemaakte spulletjes te kopen.
De organisatoren zijn zeer opgetogen over de enorme respons
op de herstart van het initiatief.

Stijging benzineprijzen
leidt tot hogere transportkosten
Met Kerstmis krijg je van je werkgever
een mooi kerstpakket. Het is een geliefde
traditie waar we niet graag afscheid van
nemen. Thuis pak je verwachtingsvol
jouw cadeaupakket uit en word je verrast
met heerlijk eten, een fles wijn, gadgets,
doucheartikelen of andere presentjes. Het
kerstfeest is niet compleet zonder het
jaarlijkse kerstpakket. Elk jaar bestellen
werkgevers kerstpakketten om hun werknemers te bedanken voor hun harde werk
en inzet van het afgelopen jaar. Met twee
jaar aan thuiswerken achter de rug is dat
bedankje belangrijker dan ooit.
Het lijkt erop dat de kerstpakketten in
2022 zullen teleurstellen. Eén reden daarvoor is de stijging van de transportkosten,
aldus Anneloes van Kerstpakketten Pro.
De benzineprijzen zijn fors gestegen door
de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en
stijgen bijna dagelijks. 'Dat maakt dat de
transportkosten voor kerstpakketten ook
een stuk hoger zullen liggen dan voorgaande jaren.' Luke van Kerstpakket Online beaamt dit. 'Werkgevers zullen
rekening moeten houden met hogere
kosten voor de levering van kerstpakketten. Wij doen er uiteraard alles aan om
(verder lezen)

Zo’n groot aantal verkopers is
natuurlijk fantastisch, maar zonder
kopers geen handel. De organisatoren hebben via verscheidene
kanalen het initiatief onder de aandacht gebracht en hopen op veel
bezoekers. De verkopers kunnen
nu al via een foto op de facebookpagina Fiets-Rommelroute BatauNoord reclame maken voor hun
koopwaar. Vanaf 27 juni zullen
grote spandoeken bij de invalswegen van Batau-Noord er geen
twijfel over laten bestaan dat er die
week een rommelroute plaatsvindt
in de wijk.
Wie de rommelroute komt bezoeken op zondag 3 juli kan de deelnemende adressen vinden via een
digitale en een papieren plattegrond. De digitale plattegrond is te
bereiken op De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) of via
een smartphone met de QR-code
op de volgende pagina. Wie liever
een papieren plattegrond gebruikt
kan deze vanaf 23 juni ophalen bij
Bruna Muntplein. Tijdens de rommelroute zelf zijn ook nog plattegronden verkrijgbaar bij de organisatie.
Tijdens de rommelroute zal ook de
ambulance van Stichting Wensambulance een aantal uren aan21

wezig zijn in de wijk. De vrijwilligers
vertellen belangstellenden over
hun prachtige werk. Wie wil mag
de ambulance van binnen en
buiten komen bekijken. De standplaats van de ambulance is de
hoek van de Moeflonweide en
Giraffeweide.
René Hansen: 'Als organisatie fietsen we een aantal keren een rondje door de wijk om deelnemers te
ontmoeten. Ook de nieuwe wijkcoördinator van Batau-Noord, Ron
Belonje, zal met ons meefietsen.
We laten hem graag zien wat een
mooie en gezellige wijk BatauNoord is en hoe leuk het er is tijdens de rommelroute.'
De Fiets-Rommelroute is op
zondag 3 juli van 11.00 tot 16.00
uur door de hele wijk Batau-Noord.
Als je vragen hebt aan de organisatie kunt u hen mailen via rommelroutebatau-noord@outlook.com.
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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: ‘Vroeger was alles anders. En ja, ik weet dat ik erg oud klink. Was het vroeger ook beter? Ik weet het niet, maar sommige
dingen blijven terugkomen. Wie herinnert zich de boombox uit de jaren 80, waarmee jongeren over straat paradeerden? Die jongeren zijn opgegroeid, de boombox is een stuk kleiner, maar het geluid is niet minder!’

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

zondag 3 juli

11.00-16.00 uur

Tineke van den Berg: ‘Zelfbeheer is leuk’
Het eerste Nieuwegeinse stukje ‘zelfbeheer’ is ruim 15 jaar
geleden in Batau-Noord via een bewonersinitiatief ontstaan.
Sindsdien kent Nieuwegein veel van deze stukjes getransformeerd openbaar groen. De wijk fleurt er ontegenzeggelijk
door op en bewoners vinden het leuk. Op de Hagedisweide
in Batau-Noord verzorgt Tineke van den Berg met veel plezier een wel heel fraai zelfbeheertuintje.

'Al 27 jaar al 't
nieuws het
eerst'
Scan met je mobiel
voor de digitale kaart

www.pen.nl

Plattegrond gedrukt op gerecycled papier.

‘Dit is het derde seizoen van mijn tuintje in ‘eigen beheer’ in een
plantsoen op de Hagedisweide. Zelf heb ik een leuke voor- en
achtertuin en ook nog een moestuintje, genoeg zo zou men
zeggen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…, ik zocht gebiedsuitbreiding! En hoe gemakkelijk is dat wanneer je oogt valt
op dat saaie plantsoen voor je deur.’

tegen droge periodes kan, over’ zegt Tineke die het zelfbeheertuintje in de eerste plaats onderhoud voor haar eigen genoegen.
'Ik oogst waardering van buurtbewoners en wandelaars die ik op
mijn beurt weer plezier verschaf’ aldus Tineke.
Ook zelf een stukje beheren in je buurt?
De gemeente Nieuwegein: ‘Zelfbeheer groenvoorziening is het
vrijwillig onderhouden van delen van de openbare ruimte door
derden. Dit kunnen burgers zijn, maar ook bedrijven of woningbouwcorporaties. Het openbare karakter blijft.’

Hoe pak je zoiets nu eigenlijk aan?
‘Heel eenvoudig, je belt de gemeente en vraagt toestemming.
Die krijg je vlot. Verder is het een kwestie van aanpakken: schop
erin en de plaggen in de groencontainer. Zelf heb ik natuurlijk genoeg planten en wanneer je aan het tuinieren bent, komen er al
snel buren met iets dat zij over hebben. Ook mijn eigen tuinvriendinnen komen graag met allerlei plantjes en stekjes’ aldus
Tineke.

‘Zelfbeheer vergroot de kwaliteit van de openbare ruimte en versterkt de betrokkenheid van bewoners. Bewoners kunnen meer
aandacht geven aan het beheer en onderhoud dan de gemeente
binnen haar onderhoudsbudget kan doen. Daarnaast is samenwerken aan groen in de straat een leuke kans om buurtbewoners
te leren kennen.’ Wil je meer weten over het zelfbeheren van een
stukje grond in jouw wijk. Kijk dan eens hier.

Nieuwe aanplant krijgt water met de gieter van Tineke, ook
sproeit zij de aanwas niet. ‘Zo hou je vanzelf alles wat sterk is én
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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: 'Wantsen kunnen mooie kleuren hebben, maar ze hebben een steeksnuit
i.p.v. een bekje met al dan niet vervaarlijke kaken. Dat maakt ze tot wat enge
beestjes, met het uiterlijk van een kever en met vaak nogal hoekige vormen.
“Zoals wel meer voorkomt bij insecten” zijn er heel veel soorten en ook gewoon
heel veel.'
'En ze zijn eetbaar. Niet zozeer voor een mens maar wel voor een graafwespje
dat de grote wantsendoder wordt genoemd. Groot? Neu, ik denk niet dat het
zich kan vergrijpen aan de gemiddelde schildwants. Toch ziet het er vervaarlijk
uit, met het zwarte lijfje dat is voorzien van een helderrode alarmvlek en lange, stekelige poten. Het kopje ziet er echter uit als dat van
een stalen speelgoedrobotje, met enorm grote ogen en wat witte plukjes haar.'
'En waar zie je nu zo’n wantsenvretertje? Overal waar wantsen zijn, dus waar Nieuwegein groen is in tuinen, plantsoenen enzovoort.
Maar niet in Uw bed waar, gelukkig zelden, wel een bedwants kan onderduiken.'

Inloopochtend Autisme
Iedereen in Nieuwegein die een aanspreekpunt zoekt over autisme kan nu
terecht bij inloopochtend autisme in
bibliotheek De tweede verdieping. Dat
kan iemand met autisme zijn, maar
ook iemand die een ander met autisme
helpt. Iemand die met vragen zit. Een
familielid of een andere naaste. Je kunt
er terecht met vragen, als je op zoek
bent naar informatie, of om even bij te
praten. Ervaringsdeskundigen Ellie
Maarse en Jan Smulders helpen je op
weg en denken met je mee.
De inloopochtend, een samenwerking tussen Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein en
de Nederlandse Vereniging voor Autisme,
wordt elke eerste en derde woensdag van
de maand van 10.00 tot 12.00 uur gehouden en is zonder afspraak te bezoeken. Je
kunt vrij binnenlopen. Maak je liever een
afspraak? Ook dat kan natuurlijk, stuur
daarvoor een mail naar:
autismenieuwegein@gmail.com.
Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer
200.000 mensen, heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme, zoals ouders, broers, zussen, partners,
leraren en zorgverleners, is vele malen
groter. Autisme is de verzamelnaam voor
gedragskenmerken die duiden op een
kwetsbaarheid op de volgende gebieden:
sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.

De meeste mensen met autisme hebben
een normale tot hoge intelligentie. Naar
schatting 30% heeft een verstandelijke
beperking.
Autisme is onzichtbaar maar heeft grote
invloed op iemands leven. Zo wordt informatie door mensen met autisme op een
andere manier verwerkt in de hersenen.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om informatie die binnenkomt via de zintuigen;
vaak is er sprake van sensorische over- of
ondergevoeligheid. De diagnose autisme
wordt gesteld op basis van gedragskenmerken. De rol die autisme in iemands
leven speelt verschilt van persoon tot persoon en ook per levensfase.
Sterke punten die vaak in verband worden
gebracht met autisme zijn onder andere:
oog voor detail, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht. Op
sociaal gebied ondervinden veel mensen
met autisme echter regelmatig problemen, onder meer doordat zij onuitgesproken sociale signalen niet altijd begrijpen.
Veel mensen met autisme hebben bijkomende diagnoses, zoals stemmingstoornis, AD(H)D, angsten/of dwangstoornis, PTTS en burnout. Maar liefst 70%
kampt op enig moment in zijn leven met
een bijkomende psychiatrische diagnose
zoals een angststoornis of een depressie.
Impact op het leven
Autisme kan invloed hebben op alle
levensterreinen, in alle levensfasen. Ook
24

kan het grote impact hebben op gezinnen
en relaties. Met name tijdens overgangsperioden lopen mensen met autisme het
risico om vast te lopen als zij niet tijdig de
juiste begeleiding krijgen. Voorbeelden
zijn de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs of van onderwijs naar
stage/werk. Om een crisis te voorkomen is
het belangrijk dat de drempel naar hulp,
ook voor ouders en partners, zo laag mogelijk is. Ook een tijdige diagnose is van
belang.
Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat veel van de bijkomende problemen van mensen met autisme, zoals depressies en angsten, samenhangen met
het grote aantal negatieve levenservaringen van veel mensen met autisme. Velen
lukt het bijvoorbeeld niet om een opleiding op hun eigen niveau af te ronden of
om werk te vinden dat past bij hun talenten en intelligentie. Ieder mens is anders.
En autisme uit zich ook bij iedereen weer
anders.
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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.

Deze week:

Een schrijversweek op Texel

‘Vorige week beleefde ik een schrijfweek
op Texel, samen met schrijfdocenten
Annet Hulst en Marelle Boersma. Twaalf
cursisten kwamen bijeen in Nieuw Leven,
om daar met ons aan verhalen te werken.
Het doel: een verhalenbundel met
verhalen die op de wadden spelen, vanaf
eind november in de winkel, waarvan een
deel van de opbrengst naar een goed
doel gaat.’
‘Er was nog niets, niets behalve een
mooie locatie, twaalf schrijvers, drie
docenten en een kostelijke kok. Marelle
Boersma, als initiatiefnemer en grote
motor achter deze bundels, had het
allemaal voor ogen en wist ons en de
cursisten op volle stoom te krijgen.
Dagen van workshops, research en
coaching volgden. Het was een wonder
dat ik nog een zonsondergang wist mee
te krijgen. Al snel werden de twaalf
cursisten een groep. Het boek werd een
doel, verhalen groeiden.
Reddingsmaatschappij KNRM kwam in
beeld als goed doel en als inspiratiebron.
Een van de agenten op Texel bracht een
vloed aan andere verhaalideeën mee.’
‘Dus fietste en wandelde ik als er een
beetje tijd over was, genoot ik van de
maaltijden van Jan Kostelijk en
stimuleerde de cursisten om veel
research te doen en foto’s te maken. Dat
liep erop uit dat ik zelf ook op een motor
stapte, nou ja, klom, het was nogal een
groot gevaarte.’

‘Op donderdag bedachten we samen een
titel, was er ineens een ontwerp voor de
cover én een marketingplan en werd dat
wat op maandag nog zo ongrijpbaar was,
ineens concreet. De datum voor de
boekpresentatie is ook meteen geprikt,
26 november. Nu is iedereen aan de slag
om de verhalen af te maken, en staan
Annet, Marelle en ik in de startblokken
om die van goed commentaar te
voorzien. Uitgeverij Droomvallei wacht
vol spanning af wat er binnenkomt.’
‘Zelf ben ik ook aan het schrijven. Ik kan
niet anders, na deze week vol positieve
energie en zeelucht.
Verhalen zien groeien, het blijft iets
fascinerends, bij mezelf, maar ook bij
anderen. Dat kleine idee dat met een
beetje mest (en soms met flink wat
snoeiwerk) kan uitgroeien tot een
spannend, meeslepend of ontroerend
verhaal. Het voelt als een geboorte, en
soms ook als een hele bevalling.’
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‘Ik ben blij en dankbaar dat ik schrijver
kan zijn, maar ook blij dat ik schrijfjuf ben.
Wil je eens zo’n waddenbundel zien?
Anke Verbraak schreef mee aan De
Wadden in Vogelvlucht, een vorige
versie, misschien ligt er nog een in de
Bruna op het Muntplein.’
‘Verder ben ik zo druk met dingen die niet
direct met schrijven te maken hebben,
familie en muziek, dat ik geen tijd heb om
naar ‘mijn’ theehuisje bij Kasteel
Rijnhuizen te gaan. Ook Saar van
Tellingen moet daarom even vakantie
houden. Ik laat haar met een gerust hart
achter bij de bewoners en professoren
van Reinhuizen CS. Wanneer het
chaotische leven weer wat tot orde is
gekomen, zal ik eens kijken hoe het
verder moet gaan met Saar en het
zwaard dat daar sinds vorig week in een
steen staat. Tussendoor zal ik jullie
regelmatig op de hoogte houden van het
schrijversleven via de rubriek
SchrijversPen.’
Tot horens!

FOTO: AREND BLOEMINK
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Vanaf begin juli
zonder overstap
met de tram reizen
Goed nieuws voor reizigers uit Nieuwegein en IJsselstein Vanaf 11 juli rijdt de
tram zonder overstap direct door over
de gehele lijn tussen Utrecht Science
Park, Nieuwegein en IJsselstein. Vanaf
2 juli kunnen reizigers al gebruik maken van een directe verbinding op het
traject P+R Westraven - Utrecht Sciencepark. Op 9 juli komt hier de rest van
de lijn bij én zal de nieuwe tramhalte
Nieuwegein City feestelijk in gebruik
worden genomen. Dat is het moment
waarop reizigers zonder overstap vanuit Nieuwegein Zuid en IJsselstein Zuid
naar Utrecht Sciencepark kunnen reizen. In de avond en in het weekend rijdt
de tram door naar Utrecht Centraal
Centrumzijde en doordeweeks helemaal naar P + R Science Park.
Afgelopen periode heeft de provincie
Utrecht de laatste werkzaamheden in het
Stationsgebied Utrecht CS afgerond én is
er hard gewerkt aan de vernieuwing van
de trambaan en halte Nieuwegein City.
Daarmee wordt het sluitstuk gelegd op
werkzaamheden die sinds eind februari in
opdracht van de provincie zijn uitgevoerd.
Over een lengte van 500 meter is door
aannemer Dura Vermeer in het centrum
van Nieuwegein een nieuwe trambaan
aangelegd met een moderne halte die
aansluit op de ontwikkeling van het
nieuwe stadshart. Het OV knooppunt ligt
vlakbij de ruim 460 nieuwe woningen, de
winkels van Cityplaza en is goed te
bereiken voor fietsers en voetgangers.
Aan de overzijde van het spoor richting
Zuidstedeweg komt in 2025 nog een
nieuw busstation. Om dit moment te markeren, wordt zowel de nieuwe tramhalte
als het busstation op 9 juli omgedoopt tot
Nieuwegein City.
Gedeputeerde Arne Schaddelee: 'We
slaan met deze maatregel twee vliegen in

één klap. Nieuwegein krijgt een modern
OV knooppunt én er komt een doorgaande tramverbinding over de gehele
lijn. Dat is goed nieuws voor de reizigers
en voor het Utrechts openbaar vervoer.
De nieuwe, regionale tramlijn waar de
afgelopen jaren zo hard aan is gewerkt,
heeft zijn eindbestemming bereikt!'

• Tram 20: Nieuwegein-Zuid - Utrecht CS Science Park
• Tram 21: IJsselstein-Zuid - Utrecht CS Science Park
• Tram 22: Utrecht CS - Science Park.
’s Avonds na 21.30 uur en in het weekend
rijden de trams tot Utrecht CS Centrumzijde.

Sein op groen
De afgelopen weken hebben U-OV en het
trambedrijf van de provincie Utrecht alle
registers opengetrokken om de trams op
deze lijn op de proef te stellen. Eerst werden alle systemen getest, daarna volgde
een periode dat de trams stabiel moesten
rijden op de klok van de dienstregeling.

Op zaterdag 2 juli kan de tram nog niet
doorrijden naar Nieuwegein en IJsselstein,
maar wordt we wel de trambaan tussen
Jaarbeursplein en CS Centrumzijde in gebruik genomen.

Eind juni staan de laatste testritten op de
planning. Wanneer deze ritten succesvol
zijn afgerond staat het sein op groen om
de deuren te openen voor de reizigers.
Terwijl in Nieuwegein de tramlijn werd
vernieuwd, zijn door de gemeente en
provincie ook aanpassingen doorgevoerd
aan de trambaan in het Stationsgebied
Utrecht CS. De trambaan tussen de haltes
Jaarbeursplein en Utrecht Centraal Centrumzijde kan daardoor met ingang van
2 juli in gebruik worden genomen door
reizigers. Dit heeft als voordeel dat er een
directe verbinding zonder overstap ontstaat, wat ruim 500 meter lopen scheelt.
Bovendien komen reizigers vanaf 9 juli
met de tram vanuit Nieuwegein en IJsselstein direct uit bij de centrumzijde van
Utrecht en kunnen zij doorreizen naar
Utrecht Science Park.
Nieuwe dienstregeling
Op werkdagen rijden de trams uit Nieuwegein en IJsselstein na halte Utrecht
Jaarbeursplein door naar Utrecht CS Centrumzijde en het Science Park, en vice
versa. Het tramnet ziet er dan zo uit:
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Vanaf maandag 4 juli rijdt tram 20 dan 4x
per uur van P+R Westraven via CS Centrumzijde naar Science Park. Samen met
tram 22 rijdt er tussen CS Centrumzijde
en Science Park dan 8x peruur een tram.
In Nieuwegein en IJsselstein blijven de
tram vervangende bussen rijden tot zaterdag 9 juli, als de tram daar weer gaat rijden.
Vanaf maandag 11 juli rijden tram 20 en
21 uit Nieuwegein en IJsselstein samen
8x per uur het hele traject naar Science
Park.
Tram 22 rijdt dan niet tot het einde van de
zomerdienstregeling.
Vanaf 22 augustus rijdt tram 22 weer, en
rijdt er tussen CS en Science Park 12x per
uur een tram.
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Omwonenden
Middenblok
Hoog Zandveld
vol lof over ontwerp
Repair Café
in teken
van kapotte
vakantiespullen
Sinds 2013 heeft Nieuwegein een
Repair Café. En sinds afgelopen
jaar zelfs een tweede. De eerste
zaterdag van de maand in Buurtplein Doorslag, de derde zaterdag
van de maand in Buurtplein Galecop. Nu is er zaterdag 2 juli weer
een Repair Café op Buurtplein
Doorslag aan de Parelduiker 13 in
Nieuwegein Zuid.
Vrijwillige reparateurs repareren die
dag je kapotte (vakantie)spullen.
Natuurlijk kun je ook langskomen
met andere kapotte spullen en deze
laten repareren bij het Repair Café.
De reparatie is gratis. Doel is om
spullen een langer leven te geven en
daarmee de afvalberg te
verkleinen. Deskundige reparateurs
plakken lekke banden, repareren
fietslichten, spannen kettingen en
stellen handremmen af. E-bikes repareren ze níet. Verder zijn er technici, naaisters én een klokkenmaker die
je kapotte spullen helpen repareren.
Met gemiddeld 40 bezoekers per café
is het evenement niet meer weg te
denken uit Nieuwegein. Het Repair
Café is zaterdag 2 juli geopend van
11.00 tot 14.00 uur in Buurtplein
Doorslag, op de Parelduiker 13 in
Nieuwegein.

Omwonenden zijn tevreden met
het ontwerp voor het zogenoemde Middenblok in de Nieuwegeinse wijk Hoog Zandveld. Een
gezelschap van ruim 50 omwonenden en geïnteresseerden
waren dinsdag 21 juni op de informatieavond afgekomen in het
naastgelegen kerkgebouw De
Rank. Ze reageerden positief op
het plan waar de gemeente voor
heeft gekozen. Trebbe, het bedrijf dat het Middenblok ontwikkelt en bouwt, presenteerde het
plan samen met LAP Landscape
& Urban Design en Klunder Architecten.
‘Lotus - Het groene collectief’, zo
heet het ontwerp waarmee bouwende ontwikkelaar Trebbe de tender won. Het ontwerp Lotus belooft
een leefomgeving waar groen en
ontmoeten centraal staan. Dat is
onder meer terug te zien in de
groene ‘plint’ die zorg voor groen
om het hele plan heen en de gemeenschappelijke binnentuin. Bewoners geven aan het een ‘mooi
project’ te vinden, zijn blij dat het
veel groene elementen heeft én
zijn opgelucht dat ze nu weten
waar ze aan toe zijn.
Oog voor de omgeving
Het plan van Trebbe heeft ook nadrukkelijk oog voor de omgeving.
Zo sluit het aan op de stijl van de
buurt en het Lotusplantsoen. Veel
gebruik van hout zorgt voor een
warme, natuurlijke uitstraling. Het
ontwerp Lotus onderscheidde zich
van anderen door te kiezen voor
het schroeven van de heipalen in
plaats van te heien. Er zal ook een
wekelijks inloopspreekuur komen
en de ontwikkelaar biedt 24/7 telefonische bereikbaarheid.
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Verschillende omwonenden en anderen waren geïnteresseerden in
de woningen van Lotus. De 28 appartementen worden verhuurd, de
22 eengezinswoningen komen in
de verkoop. Veel vragen waren er
over de grootte van de woningen,
aantal kamers, waar in te schrijven
voor de huurappartementen en wat
de prijzen van de huurappartementen en koopwoningen worden.
Mensen kunnen niet wachten tot er
meer bekend is.
Parkeergarage en deelauto’s
Waren er geen zorgen of kritische
vragen? Jawel, die waren er ook.
Vooral over de parkeerplaats, waar
omwonenden al eerder uitgebreid
met de gemeente over hebben gesproken. Is er genoeg parkeerruimte en gaan de nieuwe bewoners wel echt gebruik maken van
hun eigen parkeergarage? De
gemeente en Trebbe hebben het
aantal plaatsen met zorg uitgerekend en maken de Lotus-parkeergarage aantrekkelijk. Er komen ook
twee deelauto’s, een dienst die ook
voor de buurt beschikbaar is.
Uitwerkingsplan definitief
In april werd het uitwerkingsplan
van het Middenblok definitief gemaakt door het college van burgemeester en wethouders. De bezwaartermijn hiervoor is sinds
vorige week verstreken. Daarmee
is er voor de nieuwbouw van het
Middenblok geen weg meer terug.
Dit jaar staat nog in het teken van
de voorbereiding op de bouw. In
het tweede kwartaal in 2023 verwacht Trebbe te starten met de
bouw, die naar verwachting een
jaar in beslag neemt.
Wie interesse heeft in de woningen
kan deze alvast kenbaar maken
door een e-mail te sturen naar contact@lotushetgroenecollectief.nl.
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail
naar middenblok@nieuwegein.nl.
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Column Arjan van Essen
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.

Complimentje
Beste redactie,
Hierbij wil ik u graag bedanken en
complimenteren voor het regelmatig
toezenden van de Digitale Nieuwegeiner. Ondanks dat ik al bijna 20 jaar
niet meer in Nieuwegein woon volg ik
de ontwikkelingen op de voet.
Vooral de foto's en verhaal 'Toen &
Nu' vind ik prachtig, sommige dingen
heel herkenbaar voor mij. Ik ben met
mijn ouders in 1975 vanuit Utrecht in
Nieuwegein komen wonen (Batau) en
in 1977 alweer verhuisd naar de wijk
Hoog Zandveld waar (na wat tussentijdse verhuizingen binnen Nieuwegein) uiteindelijk in 2003 de stad
achter mij liet.
Ik hoop dat jullie nog veel foto's met
verhalen zullen plaatsen, ik verzamel
zelf (oude) foto's van Nieuwgein, met
name de periode jaren 70 en 80, de
tijd waar ik met een grote glimlach
nog regelmatig aan terugdenk en een
hele fijne jeugd heb mogen beleven.
Hartelijke groeten,
Maurice Riesewijk
Leuk om te horen en dank voor het
compliment.
Je hebt oude foto's? Stuur ons er eens
een paar met een verhaal, dan maken
wij er een Toen en Nu van.

Snelwegen slibben dicht
door ‘boerenteveel’
‘Ik denk dat iedereen voelt dat we
aan het begin van grote veranderingen staan. Ieder van ons voelt dat
wat we tot nu toe deden blijkbaar
een beperkte houdbaarheidsdatum
heeft. Zo zullen we keuzes moeten
blijven maken.
We zijn uit ons gevecht op de apenrots geëvolueerd en maken ons niet
meer druk over primaire levensbehoeftes. Alles is geregeld en maakbaar. Dat geeft ons de luxe om bezig
te zijn met carrièreplanning en pensioenvoorziening. We kunnen het
ons permitteren om avonden lang te
googelen op vakantiebestemmingen.’
‘Een nieuwe baan is pas interessant
als deze ons in staat stelt een huis te
financieren voor een bedrag die de
daadwerkelijke waarde aan beton en
ijzer in tienvoud overtreft. Naast de
secundaire voorwaarden die we
nodig hebben om onze behoefte tot
dagelijkse zelfbevrediging te prikkelen. Waarmee we gelijk een knecht
worden van het door onszelf in leven
geroepen systeem.
Systemen die momenteel in hun voegen kraken. Luchthavens, spoorbedrijven haperen door personeelstekort en snelwegen slibben dicht
door een boerenteveel.’
‘Inhaalzorg (alleen dat woord al)
moet uitgesteld worden door dreigende oplopende besmettingscijfers.
Alle goede bedoelingen ten spijt, het
lukt zelfs onze overheid niet om
eerder gemaakte fouten recht te
zetten. Inmiddels zijn al die systemen, die in leven geroepen zijn door
onze jacht naar meer en sneller, wel
zo in ons doen en denken geworteld,
dat we ook als individu niet meer
anders kunnen.’
‘Als schaarste ten grondslag ligt aan
falende systemen, is ons antwoord
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nog steeds ouderwets. We verhogen
de prijzen en verlengen levertijden.
Waarmee we met man en macht
proberen het haperende systeem in
gang te houden.
We zouden ook afscheid van zo’n
systeem kunnen nemen, de schaarste omhelzen en doen wat de natuur
doet bij schaarste. Die krimpt op het
gebied waar schaarste is.’
‘Twaalf procent minder graan door
de oorlog? Laten we één dag in de
week geen graan eten. En dat ook
laten gelden voor onze koeien,
varkens en kippen. Dan gaat de productie van vlees, melk en eieren wat
minder en wat trager. Is dat erg?
Een dreigend brandstoftekort? Wat
als we één dag in de week niet
reizen. Dan krijgen we ons pakketje
een dagje later. Is dat echt zo
onoverkomelijk?
'Te weinig personeel om les te
geven? Wat als we leerkrachten weer
honderd procent les laten geven? In
plaats van de zestig procent van hun
werktijd die ze er nu voor gebruiken?
Dan vertraagt het ontwikkelingsproces van nieuwe onderwijsstijlen en
methodes. Ja en?’
‘Tekorten in de zorg? Wat als
iedereen die binnen de muren van
een zorginstelling (van ziekenhuis
tot vaccinatiepost) verplicht zelf ook
zorgt. Aan het bed of in de keuken.
En we alle verpleegkundigen en artsen vrijstellen van de uren die ze abnormaal gesproken door moeten
brengen met missie en visiedocumenten die verder toch niemand
leest. Wat als dit het einde is van
ons meer en sneller tijdperk. En wat
als dit helemaal niet erg is?’

Arjan van Essen (groeide op in een
boerengezin op de Veluwe) organiseerde onlangs het festival ‘Het
gras van de buren’ in Nieuwegein.
Dit werd feestelijk geopend samen
met wethouder Marieke Schouten.
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Begin 2021 kregen wij de
foto van Toen toegestuurd.
Nu digitaal, Toen ging alles
nog per paard en wagen. De
foto, die tevens als ansichtkaart werd verstuurd komt
uit 1902, zo’n 120 jaar geleden.

Toen de post nog per paard en wagen werd vervoerd
‘Links zie je hekken van de
oude Rijnhuizerbrug. Het is
dus op de kruising Dorpsstraat/Herenstraat met het
Sluisje en de Overeindseweg.
De paard en wagen is van de
PTT, die de post vanuit
Utrecht naar het hoofdpostkantoor in Vreeswijk bracht.
Daar werd de post voor Jutphaas eruit gesorteerd en
naar het hulppostkantoor aan
de Herenstraat in Jutphaas
gebracht’ zo laat Nu Piet
Daalhuizen onze redactie
weten.
Onze fotograaf Arend
Bloemink op pad om de foto
van Nu te maken, voor de
rubriek Toen en Nu. Eigenlijk
zou deze oude kaart ook passen in onze rubriek Prentbriefkaarten. Arend over zijn
zoektocht: ‘De trambaan,
waarover de paardentram
Toen werd voortgetrokken, is
verdwenen. Net zoals de
toenmalige Rijnhuizerbrug.
Deze brug draaide naar het
midden open. Daarvoor in de
plaats gekomen is nu een
ophaalbrug voor fietsers en
voetgangers. Napoleon heeft
nog over deze weg gelopen
Toen hij naar Utrecht vertrok.
Hij verbleef een nachtje in
Kasteel Oudegein. Zie je hem
al lopen? Nu is de weg een

drukke verbinding voor fietsers uit IJsselstein en Nieuwegein die naar Utrecht gaan,
om te werken of misschien
om naar school te gaan.’
Heb je ook een oude foto en
wil je dat wij de foto van Nu
gaan maken? Stuur hem dan
op naar onze redactie. Dat
kan via: redactie@pen.nl.
Doe je er ook een leuk verhaal bij?
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