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MOREESTRAAT

DEZE WEEK

• Agenda
• Nieuwegeiner Rick Baan beste

PKVW-bedrijf zonder personeel
• Tijdelijk cameratoezicht Zeearend
• De Cronyck is weer verschenen
• Nieuwegeiners aangehouden

• Nieuwegeiners nodigen Oekraïners uit
• 30 Uur taakstraf voor inrijden op file
• Record aantal tests Xpress Yourself
• Nieuwe koelauto voor voedselbank
• Sari van Veenendaal en het EK
• AHN Zomerfestival met Dick Hegger
• Derde editie Zomeracademie
• Onderzoek voetklachten bij diabetes
• Verkeersveiligheid kruising Pletten-

burgerbaan
• Vergunning warmtebuffer Zuilenstein

• Dijkverbetering Gekanaliseerde
Hollandse IJssel

• GFT-inzameling terug naar eens per
twee weken

• Inschrijven voor de beursvloer

Het Waterleliehaantje Win tickets voor NK Stoepranden

Kinderen Willem Alexanderschool
lopen meer dan 16.000 bijeen voor KiKa

• Historische haagbeuk blijft behouden

• Komend seizoen geen derby JSV - Geinoord

• Eindelijk rijdt de (snel)tram weer nu ook tramhalte City klaar is

Junior Summer Vibes in DE KOM

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


Soep, gezond en lekker

Onze kookgek Eric Dekker:
'Lekker eten kan ook heel simpel'.

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 Moreestraat in de wijk
Vreeswijk.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Nieuwegeiner Rick Baan
met zijn bedrijf beste PKVW-bedrijf
zonder personeel 2022

Woensdag 29 juni reikte Ellie Lust tijdens de CCV Veilig Wonen Dag
2022 de prijzen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) uit.
De prijzen voor beste PKVW-bedrijven zijn dit jaar gegaan naar
Locktight uit Nieuwegein en Securiteit. Het meest innovatieve
inbraakwerende product is Exceptor® kierstandhouder van Dulimex.
Servatius Wonen uit Maastricht wint de prijs voor Beste
bouwproject met PKVW-certificaat 2022.

Het aantal woninginbraken is tijdens de Coronacrisis teruggelopen, maar
inmiddels nemen ze weer toe. Een inbraak maakt veel indruk op de
slachtoffers. Daarom blijft preventie belangrijk, zeiden verschillende
sprekers tijdens de Veilig Wonen Dag. Met de maatregelen van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen neemt de kans op een geslaagde inbraak
met 80% af. Daar dragen de prijswinnaars ieder op hun eigen manier aan
bij.

Beste PKVW-bedrijf met en zonder personeel 2022
‘Rick Baan van Locktight uit Nieuwegein levert uitstekende kwaliteit van
dienstverlening. Zijn klanten bevestigen dat op internet. 119 reviews op
Google met gemiddeld 4,9 sterren van de 5. De website is overzichtelijk,
bevat veel informatie en foto’s en promoot PKVW op een goede manier.’
Daarom heeft de jury hem tot Beste PKVW-bedrijf zonder personeel 2022
verkozen.

De jury bestond uit vertegenwoordigers vanuit de overheid en het
bedrijfsleven. Zij bogen zich over de inzendingen voor de verschillende
prijzen en bezochten de nominaties voor Beste bouwproject met PKVW-
certificaat.

Rick Baan laat onze redactie weten: ‘Ik ben echt wel super trots. Het is
alweer een week geleden dat ik de prijs voor beste PKVW bedrijf zonder
personeel 2022 in ontvangst mocht nemen. Daar sta je dan boven aan
een lijst met winnaars. Ik wil nog even iedereen bedankt voor de
felicitaties, leuke persoonlijke berichten en telefoontjes.’
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Rick Baan in het midden met naast hem Ellie Lust (links)

https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-lekker-eten-kan-erg-simpel-aldus-onze-kookgek-eric-dekker
https://www.pen.nl/artikel/de-moreestraat
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.locktight.nl/
https://www.locktight.nl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/voortgang-formatie-advies-verkenner-na-eerste-gespreksronde


De laatste loodjes

De laatste week voor de
vakantie was voor mij nog een
drukke week. Naast gewone zaken
waren er een paar bijzonderheden.
Op donderdag hield de
gemeenteraad de Algemene
Beschouwingen. De Jaarrekening
2021 is met een positief resultaat
vastgesteld. Ook heeft de
gemeenteraad besloten over de
kaders voor de begroting 2023.
Zorg was er over de financiën van
de gemeente vanaf 2026.

Protesterende boeren hebben
twee keer het distributiecentrum
van de Jumbo geblokkeerd. Op
woensdag ben ik met de boeren in
gesprek gegaan. Ik begrijp hun
ongerustheid of hun bedrijf nog
door kan gaan. Ik heb gevraagd
om in gesprek te gaan met de
verantwoordelijke bestuurders en
samen naar een oplossing te
zoeken. Zodat de boeren kunnen
blijven ondernemen, maar wel op
een manier die het milieu minder
belast. Voor sommigen is dat nog
te veel gevraagd, maar anderen
staan open voor dit gesprek. Ik
hoop dat het gesprek gevoerd gaat
worden en de rust terug keert.

In de krant las ik dat je een paar
keer per jaar rust moet nemen
omdat dit beter is voor je

gezondheid. Dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. De
vakantieperiode wil ik gebruiken
om wat meer te bewegen, boeken
te lezen die al een tijdje op een
stapeltje liggen en te genieten met
familie en vrienden. Om daarna
weer uitgerust te kunnen starten.

Op scholen zijn er regelmatig
vakanties, om de kinderen de
gelegenheid te geven uit te rusten
en daarna met nieuwe energie er
weer tegen aan te gaan. Maar
sommige kinderen hebben iets
meer nodig. Maandag heb ik op
basisschool De Veldrakker de
zomeracademie geopend. In
coronatijd zijn we daarmee gestart
om kinderen die dat nodig hebben
extra te ondersteunen. Daarbij
wordt ook aandacht besteed aan
de nodige ontspanning voor de
kinderen.

Ik wens iedereen een fijne en
rustige zomer!

Burgemeester Frans Backhuijs
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AGENDA

• 15 jul: Superjam
• 16 jul: AHN, Dick Hegger
• 16 jul: Junior Summer Vibes
• 17 jul: Zie je zondag
• 21 jul: SportIDwalk
• 23 jul: AHN, Zoeba
• 30 jul: AHN, Band One Trick Pony
• 3 aug: Varen, koken, eten voor mensen

uit Oekraïne
• 6 aug: AHN, Laagdrempelig bewegen
• 7 aug: De Zingende Zomer
• 10 aug: Varen, koken, eten voor

mensen uit Oekraïne
• 13 aug: AHN, Petanque met uitleg
• 14 aug: De Zingende Zomer
• 15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
• 17 aug: Varen, koken, eten voor

mensen uit Oekraïne
• 20 aug: AHN, Zomerbingo
• 21 aug: De Zingende Zomer
• 24 aug: Varen, koken, eten voor

mensen uit Oekraïne
• 28 aug: De Zingende Zomer
• 3 sep: Authentieke Dag Vreeswijk
• 3 sep: Pieremachocholtocht
• 3 sep: Bootjesdag Museumwerf
• 3 sep: Vreeswijks Kolkfeest
• 4 sep: KiKa Saté Sunday
• 11 sep: Sluizenloop
• 1 okt: Welkom op het Plein
• 20 okt: Beursvloer
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk

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.

In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.

Burgemeester Frans Backhuijs
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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
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-en-dorpshuis-nodigen-inwoners-van-nieuwegein-uit-oekraine-uit-om-te-varen-koken-en-samen-te-eten
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-en-dorpshuis-nodigen-inwoners-van-nieuwegein-uit-oekraine-uit-om-te-varen-koken-en-samen-te-eten
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-en-dorpshuis-nodigen-inwoners-van-nieuwegein-uit-oekraine-uit-om-te-varen-koken-en-samen-te-eten
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-en-dorpshuis-nodigen-inwoners-van-nieuwegein-uit-oekraine-uit-om-te-varen-koken-en-samen-te-eten
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/doe-mee-met-de-voetbal4daagse
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-en-dorpshuis-nodigen-inwoners-van-nieuwegein-uit-oekraine-uit-om-te-varen-koken-en-samen-te-eten
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-en-dorpshuis-nodigen-inwoners-van-nieuwegein-uit-oekraine-uit-om-te-varen-koken-en-samen-te-eten
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-en-dorpshuis-nodigen-inwoners-van-nieuwegein-uit-oekraine-uit-om-te-varen-koken-en-samen-te-eten
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-en-dorpshuis-nodigen-inwoners-van-nieuwegein-uit-oekraine-uit-om-te-varen-koken-en-samen-te-eten
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/bouw-je-eigen-pieremachochel-en-vaar-mee-tijdens-de-authentieke-dag
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/kika-sate-sunday-in-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/sluizenloop-nieuwegein-op-11-september-2022-weer-van-start
https://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/artikel/inschrijven-voor-de-beursvloer-weer-mogelijk
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.nieuwegein.nl/actueel/bekendmakingen
https://moenmakelaars.nl
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Burgemeester
opent derde editie
van de Zomeracademie

Op drie Nieuwegeinse basisscholen
ging vandaag de Zomeracademie van
start. Kinderen van 2,5 tot 13 jaar krij-
gen hier tijdens de zomervakantie extra
onderwijsondersteuning. Burgemees-
ter Frans Backhuijs opende de Zomer-
academie samen met een leerling op
basisschool De Veldrakker. Daar lag de
rode loper klaar om de enthousiaste
leerlingen te verwelkomen.

De Zomeracademie vindt sinds 2020 in
Nieuwegein plaats. Het belangrijkste doel
is extra onderwijsondersteuning op het ge-
bied van taal. Basischolen, peuterspeel-
zalen en de gemeente werken samen aan
dit initiatief. Ook culturele instellingen
zoals bibliotheek De tweede verdieping,
Stadstheater De KOM, SportID en Peuter-
stapjes doen mee aan de Zomeracade-
mie.

Leerlingen van de Zomeracademie wonen
in Nieuwegein en zitten op de peuter-
speelzaal of de basisschool. Er doen
ongeveer 200 kinderen mee op drie lo-
caties: basisscholen De Veldrakker, De
Schouw en De Evenaar.

Voorkomen van taalachterstand
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in een
taalarme omgeving opgroeien tijdens de
zomervakantie vaak een taalachterstand
krijgen. Door twee weken Zomeracademie
aan te bieden, in de eerste en de laatste
week van de zomervakantie, is de taal-
arme periode korter. In de laatste week
van de Zomeracademie staat een goede
voorbereiding op het nieuwe schooljaar
centraal.

Spelend en bewegend leren
De kinderen leren tijdens de Zomeraca-
demie spelenderwijs tijdens actieve lessen

en workshops. Naast leren in de klas staat
ook bewegend leren op het programma.
Actief bezig zijn helpt bij het onthouden
van de lesstof. Het taalonderwijs wordt
aangevuld met lessen rekenvaardigheid,
kunsteducatie en bewegingsonderwijs.
Ook is er aandacht voor de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van de kinderen.

Vakantiepaspoort voor alle leerlingen
De gemeente Nieuwegein en haar samen-
werkingspartners willen de bekende ‘lees-
dip’ voor elk kind voorkomen. Daarom
hebben alle 5600 basisschoolleerlingen
via school een Vakantiepaspoort ontvan-
gen. Het boekje bevat leuke opdrachten,
leestips en activiteiten. Welzijnsorganisa-
tie Movactor en bibliotheek De tweede
verdieping hebben het paspoort ontwik-
keld met een bijdrage vanuit het Onder-
wijskansenbeleid.
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Historische haagbeuk
blijft behouden

De majestueuze haagbeuk aan de
Utrechtsestraatweg in Jutphaas kan be-
houden blijven. Recent ontstonden er
wat twijfels over de staat van de beeld-
bepalende boom naast de pastorie van
de Nicolaaskerk. Onderzoek door een
boomdeskundige heeft echter uitgewe-
zen dat de waarschijnlijk grootste
haagbeuk van Nieuwegein in prima
staat is.

Ronald Walsteijn, voorzitter van de Nico-
laaskerk: 'We zijn blij met de uitkomst van
het onderzoek. De leeftijd van de haagbeuk
wordt geschat op 210 jaar oud en is dus ge-
plant in de tijd dat het 17e eeuwse Huis
Zwanenburg hier nog stond. In die zin kun je
de boom ook als cultuurhistorisch erfgoed
beschouwen. Ga maar eens na wat deze
boom allemaal ‘gezien’ heeft. Van Napoleon
die langs kwam in oktober 1811 op zijn tocht
naar Utrecht, paraderende Duitsers op de
Utrechtsestraatweg in de Tweede Wereld-

oorlog tot aan de mensen die in het vroegere
Zwanenburg hebben gewoond. Deze boom
ademt geschiedenis.'

Onderzoek liet zien dat de monumentale
boom van ongeveer 18 meter hoog en 2,54
meter stamomtrek toekomstbestendig is.
'Het lijkt ons een leuk idee om wellicht via
een bordje bij de boom mensen te vertellen
hoe oud deze boom is en dat dit de grootste
haagbeuk van Nieuwegein is. We nodigen
mensen dan ook uit om de boom te komen
bewonderen. En wie weet, als je je oor tegen
de stam te luister legt, wat voor een verhalen
over de geschiedenis van Jutphaas de boom
je kan vertellen', zegt Walsteijn met een
lach.
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OMKIJKEN

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

Juli 2011

Op een heerlijke zomeravond speelde op het
hoofdveld van JSV op Sportpark Galecop de FC
Utrecht een oefenwedstrijd tegen de FC Malaga.
Het publiek stond rijendik. De sfeer was fantastisch.

Oud Hollandse spellen

Voor een leuke vrijetijdsbesteding
hoef je niet altijd ver van huis. Ook
in je eigen tuin, op het balkon of
in de huiskamer is er genoeg te
doen. Met Oudhollandse spelletjes
kun je alle kanten op. Speel ze met
vrienden, familie of huisgenoten
en beleef een geweldige namiddag.

Sjoelen
Voor sjoelen heb je natuurlijk een
sjoelbak nodig. Als je die niet hebt,
kun je deze zelf maken. Op internet
zijn er bouwtekeningen te vinden, zo-
dat je precies weet hoe je dat moet
doen.

Hoe meer stenen je door het poortje
met de hoogste waarde krijgt, hoe
meer punten dat oplevert. De speler
met het meeste aantal punten heeft
gewonnen. Wist je dat het sjoelen
niet alleen gezelschapsspel is, maar
ook een sport? Er bestaat zelfs een
WK Sjoelen!

Fruit slots
Ook de traditionele gokkasten zijn

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/de-dag-dat-napoleon-langs-kwam
https://www.pen.nl/artikel/de-dag-dat-napoleon-langs-kwam
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
http://wksjoelen.nl/
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Inschrijven voor de
Beursvloer weer mogelijk

Op donderdag 20 oktober organi-
seert Samen voor Nieuwegein de
jaarlijkse Beursvloer. Na een digi-
tale editie en een afgelaste editie is
het hoog tijd voor een live editie!
Van 16.00 tot 18.00 uur kunnen 20
oktober weer de nodige matches
worden gesloten tussen maat-
schappelijke organisaties en het
bedrijfsleven.

De Beursvloer wordt dit jaar in het
ROC Horeca & Toerisme College aan
de Newtonbaan 12 in Nieuwegein
gehouden. Het ROC is dit jaar de
nieuwe partner van Samen voor
Nieuwegein geworden. Inschrijven
van vraag en aanbod kan nu via de
website van Samen voor Nieuwegein.

Vraag & aanbod
met gesloten beurs
Tijdens de Beursvloer, die dit jaar
voor de 12e keer plaatsvindt, komt
vraag & aanbod tussen lokale bedrij-
ven, maatschappelijke organisaties
en de overheid samen. En dat alles
met gesloten beurs. Denk aan
diensten, mensen, middelen, kennis
en kunde. Worden er die middag
twee partijen aan elkaar gekoppeld,
dan spreken we van een match. Er
zijn feitelijk vier typen matches mo-
gelijk:
• Helpende handen
Een bedrijf komt bijvoorbeeld een dag
klussen op een schoolplein.
• Middelen en materialen
Een timmerbedrijf heeft specifieke
materialen over en wil dit aan
een maatschappelijke organisatie
schenken.

• Kennis en Kunde
Misschien heeft jouw organisatie bij-
voorbeeld hulp nodig bij het ver-
beteren van een website?
• Dubbel Genieten
Eenmalig of vaker samen iets leuks
doen, bijvoorbeeld knutselen met
kinderen met een beperking.

Vanaf nu kunnen bedrijven die hun
maatschappelijke betrokkenheid
willen tonen, zich aanmelden met hun
aanbod. Ook maatschappelijke orga-
nisaties die een hulpvraag hebben,
kunnen zich aanmelden via de web-
site. Samen versterken we zo de
Nieuwegeinse samenleving.

Ontmoeten
De beursvloer is voor veel organi-
saties een mooie gelegenheid om
(vak)mensen te ontmoeten en de
start van vele mooie samenwerkin-
gen. Wanneer twee partijen een
match gemaakt hebben, gaan ze op
de beursvloer naar de notaris. Deze
zet zijn handtekening onder de
match. Accountant Jeroen Witteveen
van HLB Blömer berekent de
maatschappelijke waarde van de
matches.

Over Samen voor Nieuwegein
Sinds 2010 werkt Samen voor
Nieuwegein aan haar passie; een
hechtere samenleving door in de
lokale gemeenschap verbindingen te
leggen tussen bedrijven en maat-
schappelijke organisaties. De beurs-
vloer vormt daarin een belangrijk on-
derdeel, maar ook NLdoet en diverse
partnerevents waarin belangrijke the-
ma’s worden besproken, passen
daarbij.

Oud Hollandse spellen
(vervolg van pagina 5)

nog steeds populair in Nederland. De
slots met drie winlijnen, fruit-en bel
symbolen en een eenvoudig spelver-
loop overtreffen de nieuwste slots
nog steeds.

Vroeger kon je ze vaak vinden in
Nederlandse kroegen of snackbars.
Vandaag de dag vind je ze nog wel,
maar niet zo talrijk als voorheen. In
ieder geval hoef je er de deur niet
meer voor uit want tegenwoordig kun
je fruitmachines en alle soorten
spellen online spelen. Dat betekent
ook dat je ze op elk moment van de
dag kunt spelen.

Je kunt zelfs op vele casino sites een
bonus krijgen. Een bonus geeft je
meestal extra geld bovenop je eigen
storting om mee te spelen. Bij een
casino vergelijkingssite kun je
gemakkelijk de beste casino bonus in
Nederland vinden voor jou.

Oud Hollands Zaklopen
Voor het zaklopen moet je met een
groepje zijn. Er is bovendien ruimte
nodig omdat je een parcours moet af-
leggen. Je zet pionnen uit, waar de
deelnemers omheen moeten zak-
lopen. Het originele zaklopen doe je
met een jutezak. Val je om tijdens het
lopen dan moet je opnieuw beginnen.
Het team dat als eerste het hele par-
cours heeft afgelegd, is de winnaar.
Niet alleen kinderen, maar ook vol-
wassenen beleven er veel plezier aan.

Wist je dat zaklopen een olympisch
onderdeel was in de Spelen van 1904
in de Verenigde Staten van Amerika?
Dit was dus ooit een serieuze sport in
de wereld.

Koekhappen
Een oud Hollands spel waarvan
Nederland zelfs het wereldrecord
heeft: koekhappen!
1952 deelnemers uit Helmond hapten
koek en gaven Nederland een plekje
in het Guinness Book of Records.

Enkele jaren nadien deden ook be-
woners van Deventer een poging om
het record te verbreken. Hoewel ze
met meer deelnemers waren en het
record officieus werd gebroken, werd
het niet opgenomen in de geschie-
denisboeken door gebrek aan video
bewijsmateriaal.

Het enige dat je nodig hebt om te
(verder lezen)

Net als voorgaande jaren wordt de Beursvloer door burgemeester Backhuijs geopend

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://samenvoornieuwegein.nl/beursvloer/
https://casino-professor.com/nl/bonus/
https://casino-professor.com/nl/bonus/
https://www.ed.nl/helmond/wereldrecord-in-helmond-1952-koekhappers~aa7b27551/
https://www.pen.nl/artikel/oud-hollandse-spellen
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Vergunning verleend
voor bouw warmtebuffer in Zuilenstein

Het college van B&W van Nieuwegein heeft op 5 juli besloten
om aan Eneco een (project) omgevingsvergunning te ver-
lenen voor het realiseren van een warmtebuffer en het aan-
passen van het bestaande hekwerk bij het warmteover-
drachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek Symfonielaan/
A.C. Verhoefweg. De buffer is cilindervormig en heeft een
hoogte en diameter van ca. 18 meter. De buffer speelt een
belangrijke rol in de verduurzaming van het warmtenet.

Het besluit heeft betrekking op een door Eneco op 17 juni 2021
aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een
warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk bij
het warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek Sym-
fonielaan/A.C. Verhoefweg.

Aan de vergunningaanvraag die Eneco heeft gedaan, is een uit-
gebreid communicatie- en participatietraject voorafgegaan. Van
10 februari tot en met 23 maart heeft een ontwerpbesluit ter in-
zage gelegen zodat eenieder een zienswijze kon indienen. Dit is
breed bekend gemaakt.

De drie zienswijzen die zijn ingediend geven volgens het college
van B&W geen aanleiding om het ontwerpbesluit aan te passen.
Het college heeft daarom besloten de projectomgevingsvergun-
ning te verlenen. De indieners van de zienswijzen worden hier-
van persoonlijk op de hoogte gebracht. Ook de gemeenteraad
wordt schriftelijk geïnformeerd.

Uitvoerbaarheid van dit besluit
Dit besluit krijgt rechtskracht (mag worden uitgevoerd) met in-
gang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als
gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Beroepsclausule
Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode
van zes weken die start op de dag nadat de gemeente het besluit
ter inzage heeft gelegd (12 juli t/m 22 augustus 2022). Dat geldt
ook voor niet-belanghebbenden die in de voorbereidingsproce-
dure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend.

Hiervoor gelden wel de beperkingen van het relativiteitsvereiste.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de
gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht
aan Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v.
bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Let op
Op dit besluit is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing, daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden
te bevatten. De beroepsgronden kunnen na afloop van de
beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Voorlopige voorziening
Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de inwerking-
treding van dit besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een
beroepschrift bestaat echter de mogelijkheid een voorlopige
voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus
16005, 3500 DA Utrecht. Als een voorlopige voorziening wordt
toegekend, wordt de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uit-
gesteld.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/?s=warmtebuffer
mailto:anneke@bouwgein.nl


De Digitale Nieuwegeiner

GFT inzameling
in Nieuwegein, Soest
en Zeist per direct terug
naar één keer
per twee weken

RMN leegt met ingang van afge-
lopen dinsdag je container voor
groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
weer één keer per twee weken. On-
langs is RMN in Nieuwegein, Soest
en Zeist gestart met het wekelijks
legen van de GFT container tijdens
de zomerperiode. Deze extra op-
haalrondes vragen veel inzet qua
personeel en materieel. Met de
start van de zomervakantie en uit-
val van medewerkers lukt het RMN
niet om deze extra ophaalrondes
op een veilige manier uit te voe-
ren.

Waarom deze wijziging
De zomervakantie is aangebroken,
een periode waar onze medewerkers
ook naar uitkijken. Daarnaast kampt
RMN op dit moment helaas met een
aantal ziektemeldingen. ‘Dit heeft uit-
eraard effect op het rond krijgen van de
planning’ zo laat het reinigingsbedrijf
weten. Op dit moment zijn er te wei-
nig ervaren chauffeurs en door het
chips- en grondstoffentekort kan het
ook voorkomen dat het nodige onder-
houd aan de voertuigen vertraging
oploopt.

‘Door chauffeurs extra te laten werken
en extern personeel in te huren via uit-
zendbureaus hebben we tot op heden
uitval van inzamelroutes en overige
dienstverlening zoveel mogelijk kunnen
voorkomen’ aldus RMN. Om er voor te
zorgen dat RMN de gebruikelijke in-

zamelroutes met ervaren personeel
en veilig materieel kan blijven rijden,
is er voor deze wijziging gekozen.

Voorkom (stank) overlast
Om stank en insecten in de container
te voorkomen, is het verstandig je
container in de schaduw te plaatsen,
zodat de inhoud niet gaat broeien.
Leg onderin de container wat stro
om het aankoeken van etensresten te
voorkomen. Een takje lavendel helpt
een aantal insecten voorkomen. Deze
en meer tips vindt u hier terug.

Ophaalschema kliko’s
RMN leegt de GFT container weer
elke twee weken. Om er zeker van te
zijn dat je de meest actuele ophaal-
data bij de hand hebt, raadt RMN aan
je persoonlijk ophaalschema te bekij-
ken of gebruik te maken van de RMN

app. De RMN app download je gratis
in de appstore (voor iOS en Android).

Let op: De data op de papieren in-
zamelschema’s zijn op dit moment
niet meer actueel.

Recyclingcoach
aanwezig in de wijk
Het is ook mogelijk een beroep te
doen op de recyclingcoach. Deze legt
je graag uit hoe je je GFT het beste
scheidt. De recyclingcoach is regel-
matig in de gemeente aanwezig, maar
het is ook mogelijk om een afspraak
te maken. Wil je een afspraak met de
recyclingcoach? Neem dan contact op
met het klantcontactcentrum van
RMN.
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FOTO VAN DE WEEK

Even uitrusten.
Of even gedumpt.
Tijdens mijn dagelijkse wandeling rondom de wijk
Galecop trof ik vandaag langs de Galecopperwetering
dit stilleven aan.
Uitnodigend… maar onnodig.

Ook iets leuks, bijzonders, spannends of zo heel
sppecifiek Nieuwegein gezien en gefotografeerd? Stu-
ur de foto naar redactie@pen.nl met de vermelding
'Foto van de Week'. En schrijf er bij waarom je de foto
maakte en waar (in Nieuwegein).

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.dekom.nl/openhuis2022
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Politiek stelt vragen
over verkeersveiligheid
kruising
Plettenburgerbaan

Omwonenden van de nieuwe
wijk Rijnhuizen in Nieuwegein
maken zich zorgen om de vele
ongelukken die plaatsvinden op
met name de kruising Pletten-
burgerbaan met de Martinbaan
en de Perkinsbaan. Met grote
regelmaat komen hier voertui-
gen met elkaar in botsing. De be-
woners maken zich grote zorgen
om de verkeersveiligheid. Bij
een verkeersongeluk op woens-
dag 8 juni raakte nog een be-
stuurder gewond die door de
brandweer moest worden bevrijd
uit zijn auto.

De van oorsprong kantorenwijk v
erandert snel. Verschillende kan-
toorgebouwen zijn getransfor-
meerd tot woningen, er zijn nieuwe
woningen gebouwd, restanten van
een gesloopt gebouw markeren
een woningbouwproject en de
openbare weg is hier en daar
aangepast. Het aantal woningen
wordt in deze nieuwe wijk ver-
hoogd naar 2.500. Dat betekent
ook dat er meer aandacht moet
komen voor de verkeersveiligheid.

Ook het CDA in Nieuwegein vindt
dat er niet goed is gekeken naar de
verkeersveiligheid en heeft hier-
over aan het college van B&W vra-
gen gesteld. De oorzaak hiervan
lijkt volgens de bewoners te liggen
in de wijze waarop autoverkeer van
de Martinbaan en de Perkinsbaan
elkaar kruisen.

In de brief stelt het CDA Nieuwe-
gein vragen over de veiligheid in
de nieuwe wijk, en met name de
kruising Plettenburgerbaan met de
Martinbaan en de Perkinsbaan. Zo
wil de partij onder meer weten hoe-
veel aanrijdingen tussen auto’s
zich de afgelopen vijf jaar hebben
voorgedaan op de kruising.

Ook vraagt de partij zich af of het
college ermee bekend is dat auto-
verkeer dat vanaf de Martinbaan in
zuidelijke richting afslaat naar de
Plettenburgerbaan kruist met recht-
doorgaand verkeer vanaf de Per-
kinsbaan. Dit zorgt volgens de lo-
kale CDA voor een verkeerssituatie
die zeer onoverzichtelijk is. De par-
tij wil daarom weten waarom er-
voor is gekozen om verkeer uit
deze twee richtingen tegelijkertijd
groen licht te geven, waardoor zij
elkaar kruisen en de kans op aan-
rijdingen toeneemt.

Onderzoek ter verbetering
van de verkeerssituatie
De buurtbewoners vrezen dat door
het groeiend aantal inwoners in de
nieuwe wijk Rijnhuizen het ver-
keersaanbod op dit kruispunt ver-
der zal toenemen, en daarmee de
kans dat de verkeersveiligheid
verder onder druk komt te staan.
Ook het CDA vindt dat. Zij wil het
college van B&W dwingen tot een
onderzoek en indien nodig maat-
regelen te treffen ter verbetering
van de verkeersveiligheid op de
kruising.
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St. Antonius ziekenhuis
Nieuwegein
onderzoekt voetklachten
bij diabetes

Samen met tien andere ziekenhuizen
doet het St. Antonius ziekenhuis in
Nieuwegein onderzoek naar de beste
behandeling van zenuwklachten in
voeten en onderbenen (pijn, tintelin-
gen, doof/vreemd gevoel) bij mensen
met diabetes. Deze zenuwklachten
kunnen in ernstigere gevallen leiden
tot wonden en amputaties. Het is
daarom belangrijk de voeten goed te
laten controleren, en indien mogelijk,
een de klachten te verminderen.

Elf ziekenhuizen in Nederland onder-
zoeken of een chirurgische behandeling
helpt bij het verminderen van de klach-
ten en het voorkomen van wonden en
amputaties.

Het St. Antonius ziekenhuis zoekt nog
steeds mensen met diabetes en klachten
van de voeten en onderbenen. U kunt
meer informatie over deelname aan de
studie vinden op deze website.

Doel van het onderzoek
Ongeveer de helft van de diabetes-
patiënten krijgt te maken met neu-
ropathie klachten. Neuropathie is ziekte
van de zenuwen. Deze klachten worden
meestal veroorzaakt door hoge bloed-
suiker waarden, maar kunnen verergerd
worden door beknelde zenuwen. In de
DECO-studie wordt onderzocht of de
neuropathie klachten bij een zenuw-
beklemming door middel van een opera-
tie verbeteren en of de operatie (kosten)
effectief is in vergelijking met de huidige
behandeling.

Deelnemende ziekenhuizen
• UMC Utrecht (Utrecht), hoofdcentrum
van dit onderzoek
• Franciscus Gasthuis & Vlietland (Rot-
terdam)
• Maasstad ziekenhuis (Rotterdam)
• Diakonessenziekenhuis (Utrecht)
• Meander Medisch Centrum (Amers-
foort)
• Isala ziekenhuis (Zwolle en Meppel)
• St. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein)
• Amsterdam UMC, locatie VUMC en
AMC (Amsterdam)
• OLVG ziekenhuis (Amsterdam)
• Jeroen Bosch ziekenhuis (Den Bosch)
• Radboudumc (Nijmegen), Dr. T. de
Jong, plastisch chirurg

https://www.pen.nl/?s=plettenburgerbaan
https://www.pen.nl/?s=plettenburgerbaan
https://www.pen.nl/artikel/weer-ongeluk-op-kruising-martinbaan-met-de-plettenburgerbaan
https://www.pen.nl/artikel/weer-ongeluk-op-kruising-martinbaan-met-de-plettenburgerbaan
https://www.pen.nl/artikel/aantal-woningen-wordt-verhoogd-naar-2-500-in-rijnhuizen
https://www.pen.nl/artikel/aantal-woningen-wordt-verhoogd-naar-2-500-in-rijnhuizen
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.lastvanmijnvoeten.nl/
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https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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AHN Zomerfestival
met Dick Hegger

Morgen, zaterdag 16 juli is er
weer een muzikaal feestje bij het
AHN Zomerfestival, ook dit keer
worden de gasten weer verrast
met een gezellige middag.

Dick Hegger komt en neemt zijn
gitaar mee. Er zullen oudere pop-
liedjes gezongen worden, begeleid
door muziekbanden. Weer eens
wat anders en zoals gebruikelijk
weet Dick er weer een feestje van
te maken in interactie met de gas-
ten. Het belooft weer een gezellig
samenzijn te worden. Als inwoner
ben je door de Algemene Hulp-
dienst Nieuwegein dan ook van
harte uitgenodigd om hieraan deel
te nemen. Meld je aan en kom
gezellig aanschuiven.

De zaterdagmiddag van 16 juli be-
gint om 13.30 uur en duurt tot uiter-
lijk 16.00 uur.
Voor een hapje en drankje wordt
gezorgd.
Locatie: Petanque Centrum Nieu-
wegein aan de Galecopperzoom 1
in de wijk Galecop.
Aanmelden vooraf is gewenst, dit
kan door een e-mailtje te sturen
naar: adm.medewerker@hulp-
dienstnieuwegein.nl of telefonisch
via 0306067409, op werkdagen te
bereiken tussen 10.00 en 12.30
uur.
Mocht het vervoer een probleem
zijn, dan kan bij tijdige aanmelding
naar een oplossing worden ge-
zocht.

Komt de Nieuwegeinse
Sari van Veenedaal
nog in actie
tijdens EK Voetbal
in Engeland?

Het is nog niet duidelijk of Sari van
Veenendaal nog in actie gaat komen
tijdens het EK voetbal voor vrouwen
in Engeland. De keepster uit Nieuwe-
gein raakte gisteravond tijdens de
wedstrijd tegen Zweden geblesseerd.
Die wedstrijd eindigde in een 1-1
gelijkspel.

Van Veenendaal raakte geblesseerd toen
ze bij een hoge bal hard botste op verde-
digsters Stefanie van der Gragt en Lynn
Wilms. Daarom moest zij halverwege de
eerste helft gewisseld worden. Verdedig-
ster Aniek Nouwen liep in de slotfase van
de eerste helft ook een blessure op, in
haar geval aan een been.

Na de wedstrijd zijn zowel de gebles-
seerde Van Veenendaal als Nouwen
gecontroleerd in het ziekenhuis. Bonds-
coach Mark Parsons kon zaterdagavond
nog niet zeggen of de speelsters nog in
actie komen dit EK.

Zweden nam tijdens de wedstrijd de
eerste goal voor haar rekening in de 35e
minuut via Jonna Andersson. Pas in de
tweede helft kwam Nederland langszij
dankzij een goal van Jill Roord, die de bal
in de 52e minuut voor haar voeten kreeg
via Vivianne Miedema.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Clarion: ‘Het fietspad langs de tramlijn in City is
open! En ook de tram snelt weer voorbij. Helaas
geen fietser te bekennen, behalve op de artist
impression. Het is vakantie… Het nu nog maag-
delijke fietspad is de eerste van een serie verbe-
teringen aan deze kant van City. Zo krijgt de
Kolfstedetunnel een aansluiting op dit fietspad
en komt er een overdekte bewaakte fietsenstal-
ling. Na jaren breken iets om naar uit te kijken!’

mailto:adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl
mailto:adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409,
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Xpress Yourself
toetst record aantal
scholieren

Aan de achtste editie van Xpress
Yourself deden dit jaar ruim
tweehonderd basisschoolleerlin-
gen uit Nieuwegein en IJssel-
stein mee. De Engelse toets voor
leerlingen uit groep 8 meet het
niveau van hun Engels aan het
eind van de basisschool. De on-
derdelen lezen, luisteren en
schrijven deden de zij op hun
eigen school, maar voor het
spreken kwamen ze naar de spe-
ciale Xpress Yourself-dag op het
Anna van Rijn College. Begeleid
door leerlingen van het Anna
van Rijn voerden zij gesprekken,
deden zij spelletjes en lieten zij
horen wat zij de afgelopen jaren
hebben opgestoken van de En-
gelse lessen.

Xpress Yourself is ontwikkeld door
Stichting Robijn en het Anna van
Rijn College om de doorgaande lijn
naar het voortgezet onderwijs te
bevorderen. Leerlingen van de
scholen van Stichting Robijn leren
Engels vanaf groep 1. Na alle jaren
Engelse les en les ín het Engels, is
het in groep 8 tijd om de opgedane
vaardigheden te laten zien.

Initiatiefneemster Helen de Lange:
'We brengen de niveaus in kaart van
de vier vaardigheden: luisteren,
lezen, spreken en schrijven, afgeleid
van het Europees Referentiekader
voor de Talen (ERK).'

ERK is nationaal én internationaal
bekend, waardoor het certificaat
met taalniveaus dat de leerlingen
ontvangen een belangrijk docu-
ment in hun portfolio kan zijn. De
school in het voortgezet onderwijs
waar het kind naartoe gaat, ziet
aan de hand van de niveaus precies
waar het kind per vaardigheid
staat, zodat ze hun onderwijs op
het juiste niveau kunnen aanbie-
den en het kind verder kan werken
aan de Engelse taalvaardigheid.

Dit jaar deden de groepen 8 van De
Schakel, Toonladder Galecop, De
Veldrakker, De Toonladder Zuilen-
stein en De Krullevaar uit Nieuwe-
gein en van ’t Kasteel en De Trek-
vogel in IJsselstein mee aan Xpress
Yourself. Alle leerlingen kregen in
de laatste schoolweek hun certifi-
caat uitgereikt met daarop de taal-
niveaus die zij voor de verschillen-
de onderdelen behaald hadden.
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Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein
koopt nieuwe koelauto

Na zeven jaar heeft de Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein een nieuwe
koelauto gekocht. Na al die jaren was
de oude bus aan vervangen toe. Met
deze nieuwe (tweedehands) bus, die in
zeer goede staat is, zijn de vrijwilligers
in staat om gekoeld en voedselveilig
de levensmiddelen in de regio op te
halen.

De nieuwe gekoelde bus is mede moge-
lijk gemaakt door donaties van allerlei
particulieren, kerken en bedrijven die in
de laatste zeven jaar een duit in het zakje
hebben gedaan om de Voedselbank te
steunen. Steunen kan simpel door een
bijdrage over te maken of, zoals te zien is
op de nieuwe gekoelde bus, je berdrijfs-
logo op de bus te laten zetten. Alle infor-
matie is te vinden op de website van de
Voedselbank.

De Voedselbank verzorgt wekelijks in
Nieuwegein en IJsselstein een gezond
voedselpakket aan cliënten die het (tij-
delijk) niet zo getroffen hebben. Kom je
ook in aanmerking en wil je een pakket
aanvragen? Kijk dan even op de website
van de Voedselbank Nieuwegein-IJssel-
stein. Of je in aanmerking komt voor een
voedselpakket wordt getoetst door des-
kundigen van de voedselbank (screen-
ingscommissie). Deze toetsing vindt mini-
maal elke zes maanden plaats.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://voedselbanknieuwegein.nl/sponsoring/
http://voedselbanknieuwegein.nl/sponsoring/
http://voedselbanknieuwegein.nl/aanvraag-pakket/
http://voedselbanknieuwegein.nl/aanvraag-pakket/
https://www.gall.nl
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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.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.valkwelding.com/nl/vacatures
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Oplossing dijkverbetering
noordkant Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel
bijna in beeld

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijn-
landen houdt in de gaten of de dijken
langs de Gekanaliseerde Hollandse IJs-
sel in goede conditie blijven. Een deel
van de dijk aan de noordkant van de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
tussen Achthoven-Oost en Hekendorp
moet worden verbeterd. Naast water-
veiligheid onderzoekt het waterschap
ook de mogelijkheid een positieve bij-
drage te leveren aan de leefomgeving.
Op 12 juli 2022 heeft het waterschap de
‘Nota Kansrijke Alternatieven’ gepubli-
ceerd.

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
(GHIJ) stroomt tussen Nieuwegein en
Gouda, dwars door de historische stads-
kernen van Montfoort en Oudewater. De
rivier is belangrijk voor de zoetwater-door-
voer naar West-Nederland tijdens droge
perioden en voor de waterafvoer tijdens
normale en natte perioden. Ook is de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel een
belangrijke vaarroute voor scheepvaart en
recreatievaart. Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden is beheerder van
de rivier, de dijken en een deel van de
oevers.

Het waterschap maakt de Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel de komende jaren
veiliger en mooier. Dijken, kaden en

oevers worden opgeknapt en er wordt
gebaggerd. Dat wil het waterschap samen
met het gebied doen.

Hoe is de
Nota Kansrijke Alternatieven
tot stand gekomen
Eind 2021 publiceerde het waterschap de
Nota ‘Bouwstenen en Mogelijke Oplossin-
gen’. Alle mogelijke oplossingen uit deze
nota zijn door het waterschap beoordeeld
aan de hand van een aantal criteria, zoals
beheerbaarheid van de dijk, uitvoerbaar-
heid en impact op de omgeving. Dit heeft
geleid tot ‘Kansrijke Alternatieven’ per dijk-
vak.

Wat staat er
in de Nota Kansrijke Alternatieven
In de nota is per dijkvak in beeld gebracht
wat kansrijke oplossingen zijn om de
waterkering aan de noordzijde van de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te ver-
beteren. Ook kijkt het waterschap naar de
leefomgeving. Door wensen uit de omge-
ving te inventariseren en kansen te onder-
zoeken om de rivier meer ruimte te geven
en biodiversiteit te vergroten.

In de nota is voor ieder dijkvak een
toelichting gegeven over de locatie, ge-
bruik en waarden, ambities vanuit het
project en wat de waterveiligheidsopgave

is. Daarnaast zijn alle wensen en kansen
op een rij gezet. De input uit de inloopmo-
menten van februari 2022 is meegenomen
in de nota. In ‘zoekgebieden’ onderzoekt
het waterschap de kansen om de rivier
meer ruimte te geven en de biodiversiteit
te vergroten. Deze ‘zoekgebieden’ liggen
op de trajecten waar twee waterkeringen
langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJs-
sel liggen. Hier heeft het waterschap de
wens om waar mogelijk terug te gaan naar
één waterkering en tegelijkertijd een bij-
drage te leveren aan de leefomgeving. Of
deze wensen gerealiseerd gaan worden,
wordt nader onderzocht en besproken met
de perceeleigenaren. Je kunt de Nota
Kansrijke Alternatieven inzien via de pro-
jectwebsite.

Aandachtspunten of vragen over de nota
kun je, via e-mail of via het reactieformu-
lier op de website van het Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden, doorgeven.

Wat gaat er nog meer gebeuren
De komende maanden worden de kans-
rijke alternatieven verder uitgewerkt tot
een Voorkeursalternatief. Hiervoor orga-
niseert het waterschap in september/okto-
ber een informatiebijeenkomst. Naar
verwachting wordt het Voorkeursalter-
natief eind 2022/begin 2023 gedeeld.

Tijdens de planuitwerkingsfase wordt het
voorkeursalternatief verder uitgewerkt en
het Projectbesluit en de benodigde ver-
gunningen voorbereid. Daarna volgt de
uitvoering van de werkzaamheden.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.hdsr.nl/buurt/gekanaliseerde/
https://www.hdsr.nl/
https://www.hdsr.nl/
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Kinderen
Willem Alexander-
school Vreeswijk
lopen € 16.157,16 bijeen
voor KiKa

De kinderen en leerkrachten van
de Willem Alexanderschool aan
de Koninginnenlaan in Vrees-
wijk beseffen dat er veel geld
nodig is voor kankeronderzoek,
want ongeveer 25% van de kin-
deren die kanker krijgen, over-
lijdt aan de gevolgen hiervan.

KiKa streeft er naar om dit gene-
zingspercentage flink te verhogen,
zodat in de toekomst meer kinde-
ren kunnen genezen van deze ver-
schrikkelijke ziekte. Eric Martherus
en Tonie Smits (beiden uit Nieu-
wegein) zetten zich in voor KiKa
door allerlei activiteiten te orga-
niseren. Maar ook leerlingen en
leraren van scholen organiseren
diverse activiteiten.

Zo hebben de leerlingen van de
Prins Willem Alexander school
€ 16.157,16 opgehaald tijdens een
sponsorloop voor KiKa! ‘Een super
bedrag, mede mogelijk gemaakt door
de sportieve aspiraties van alle leer-
lingen, ouders en de teamleden van
de school’ aldus Eric Martherus die
de cheque namen KiKa in ont-
vangst mocht nemen.

KiKa Nederland hoopt dat in de
toekomst de genezingskans voor
kinderen met kanker naar 95% ver-
hoogd kan worden.
Alle bijdragen zullen volledig wor-
den gebruikt voor het onderzoek
dat KiKa Nederland doet.
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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 overzichtsfoto vanaf de Emmabrug (Hoge
Brug) over de Koninginnensluis. De kaart komt uit 1950 en
is uitgegeven door H.C. van Dijk uit Vreeswijk en gedrukt
door Jos Pe in zwart/wit uit Arnhem. Op de voorgrond wei-
land en volkstuintjes.
In het midden op de achtergrond de Barbarakerk. Deze
kerk is in 1910 in gebruik genomen.

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

Nieuwegeiner
krijgt 30 uur taakstraf
vanwege inrijden op een file

De bestuurder die met een bergings-
voertuig inreed op een file op de A2 bij
Nieuwegein heeft 30 uur taakstraf en
een voorwaardelijke rijontzegging van
een half jaar opgelegd gekregen. De
42-jarige man uit Nieuwegein knalde in
september 2020 in volle vaart op een
vrachtwagen, die vervolgens op een
stilstaande personenauto botste. De
rechtbank oordeelde vandaag dat de
man onvoldoende acht heeft geslagen
op het andere verkeer en daardoor een
gevaarlijke situatie op de weg heeft
veroorzaakt.

Op die dag ontstond er op de A2 een file.
Elf seconden voor het ongeluk gaven de
matrixborden aan dat de snelheid omlaag
moest naar 50 kilometer per uur. De be-
stuurder zegt dit niet gezien te hebben en
ook te hebben gemist dat het verkeer
voor hem afremde, waardoor hij met zo’n
90 kilometer per uur op de stilstaande
vrachtwagen inreed. De vier inzittenden
van de vrachtwagen en de personenauto
raakten zwaargewond.
Ook de man in de bergingstruck zelf
moest met ernstige verwondingen naar
het ziekenhuis worden afgevoerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 150
uur werkstraf en een voorwaardelijke rij-
ontzegging van een jaar geëist. Volgens
het OM was de man ook verantwoordelijk
voor het zware lichamelijke letsel dat bij
de andere slachtoffers is ontstaan. Omdat
medische verklaringen in het dossier ont-
breken, gaat de rechtbank hier echter niet
in mee. Hij is daarom alleen schuldig
bevonden aan het veroorzaken van een
gevaarlijke situatie op de weg.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

De twee leerlingen Knox den Hartog en Marte Bongers van de Willem
Alexander School, samen met Eric Martherus. Knox en Marte hebben
ieder een recordbedrag bij elkaar gelopen voor KiKa!

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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De Cronyck is er weer,
lekker om te lezen
op je vakantieadres

Lekker lezen in de vakantie: de
Cronyck de Geyn staat ook deze
keer weer vol interessante artike-
len. Dit kwartaalblad, een uitgave
van de erfgoedinstellingen in
Nieuwegein, bevat tal van wetens-
waardigheden en feitjes over onze
mooie gemeente, ontstaan uit Jut-
phaas en Vreeswijk.

Een greep uit de artikelen: ‘van de
redactie’ door de nieuwe eindredac-
teur, een uitgebreid verslag van de
Vaart van Nieuwegein en natuurlijk
de bekende rubriek ‘Nieuwegein op
de kaart’ (dit keer over Vreeswijk).

Een interview met Ineke van
Adrichem, die opgroeide in het
Ne-dereind en het Overeind. Er zijn
foto’s van transportbedrijf Kragten,
een nog onbekende prent van de
windkorenmolen, de Stadscraen, en
de oud-voorzitter Hidde van der Kluit
die de Anna van Rijnpenning kreeg.

En natuurlijk de lijst van activiteiten
die de komende maanden op het pro-
gramma staan.

Als je lid bent van de Historische
Kring Nieuwegein of de Museumwerf
ontvang je dit blad gratis, dus let op
je brievenbus.

Of koop de nieuwe Cronyck bij de
Bruna!

Bij de Fortwachter
is geopend!

Bij de Fortwachter, een groen kof-
fiehuis, B&B én buitenplaats op
het mooiste groene, verborgen
plekje van Nieuwegein, is geopend.
De Fortwachter is hard aan het
klussen om dit monumentale ge-
bouw om te toveren tot knus plekje
en onze take-away en picknickwei-
de op Fort Jutphaas is sinds kort
geopend: van woensdag tot en met
zondag van 09.30 tot 18.00 uur.

‘We hebben een heerlijk picknickter-
ras op het prachtige Fort Jutphaas,
waar volop ruimte is voor de natuur
en waar je neerstrijkt tussen de tal-
loze vogels, zeldzame vlinders en
rondhuppelende konijntjes. We wer-
ken zoveel mogelijk circulair en lo-
kaal, zowel in het café als in de tuin
er omheen: op ons menu staan o.a.
lokale koffie van Nordkapp, gebakjes
van de Bijzondere Taartenfabriek en
duurzaam fruitijs van NICE’ aldus
Amber Scheffers van ‘Bij de Fort-
wachter.’

Kom langs voor een rondje over het
fort, om met de kinderen te spelen in
de speeltuin om de hoek en voor iets
lekkers bij ons! ‘We zijn het allerbeste
bereikbaar met de fiets of te voet:
door onze Unesco-status zijn we
namelijk bij talloze fiets- en wandel-
routes aangesloten, waaronder de
Hollandse Waterlinieroute (de #3
route van Nederland!). Over een paar
weken kan je zelfs bij ons komen
logeren: slapen in Unesco Werelderf-
goed, met uitzicht op de appel- en
perenbomen en met ‘s ochtends de
geur van verse koffie.’

‘Naast dat we een ‘gewone’, groene
en knusse horecalocatie zijn, willen
we mét en vóór de buurt vooral ook
veel kleine activiteiten gaan organi-
seren. Denk hierbij aan lezingen,
workshops en wandelingen. Daarmee
zijn we niet alleen een onderneming,
maar zijn we ook een stichting in op-
richting om zodoende cultureel-
maatschappelijk een bijdrage kunnen
te leveren aan de regio én aan het
borgen van de historie van het fort.’

‘Onze bezoekers vertellen we graag
over de rijke geschiedenis van Fort
Jutphaas, over de bijzondere natuur
die ons omringt, en de groene oplos-
singen van de toekomst. Ook infor-
meren we je graag over wat er buiten
de Fortgracht gebeurt: we zijn goed
op de hoogte van leuke activiteiten in
de regio Nieuwegein én in de provin-
cie Utrecht.’

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
https://filmscanning.nl
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Sneltram tussen Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein
(SUNIJ) rijdt weer

Afgelopen zaterdag is de vernieuwde
sneltramlijn tussen Utrecht, Nieuwe-
gein en IJsselstein (SUNIJ) officieel in
gebruik genomen. Vanaf 1 februari dit
jaar is de vervoerder druk geweest met
de werkzaamheden voor de bouw van
het nieuwe OV-knooppunt (Nieuwegein
City) in de binnenstad van Nieuwegein.
De verbinding lag er maandenlang uit,
maar dat is nu voorbij.

Reizigers tussen Nieuwegein/IJsselstein
en Utrecht kunnen sinds vorig weekend
doorrijden zonder verplichte overstap
over de hele lijn tussen Utrecht Science
Park, Nieuwegein en IJsselstein. Sinds
2 juli konden reizigers al gebruik maken
van deze directe verbinding op het traject
P+R Westraven - Utrecht Sciencepark.

Zaterdag is de rest van de lijn erbij komen.
Sinds maandag 11 juli rijden tram 20 en
21 uit Nieuwegein en IJsselstein samen 8
maal 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 ook weer
en rijdt er dus tussen CS en Science Park
12 x per uur een tram.

Afgelopen zaterdag, tijdens de officiële in-
gebruikname van station City, droegTram-
dichter Ingmar Heytze een gedicht op
waarna reizigers bij de deuren van de
tram welkom werden geheten door enkele
gedeputeerden en wethouders.

Foto’s en videoverslag: Regio Nieuws Utrecht
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Museumwerf
en Dorpshuis
nodigen inwoners
van Nieuwegein
uit Oekraïne uit
om te varen, te koken
en samen te eten

Vreeswijk leeft mee, zoals veel
inwoners in deze zware tijd, met
de tijdelijke inwoners uit
Oekraïne die in Nieuwegein
verblijven. Om even wat leuke
afleiding te hebben nodigen de
inwoners hen, en hun gezinnen,
graag uit voor een boottocht en
een diner. Deelname is uiteraard
gratis.

Het Dorpshuis en de Museumwerf
organiseren deze activiteit vier
keer. De eerste vindt plaats op
woensdag 3 augustus. De drie an-
dere dagen zijn op woensdag 10, 17
en woensdag 24 augustus. Het pro-
gramma duurt elke keer van 14.00
uur tot 19.00 uur. Een deel van het
programma volgen kan ook.

Het programma
• 14.00 uur: ontvangst op de
Museumwerf Vreeswijk, inclusief
een bezoek aan het museum
• 15.00 uur: vaartocht
• 17.00 uur: ontvangst in Dorps-
huis Fort Vreeswijk waar de maal-
tijd wordt bereid
• 17.45 uur: gezamenlijke maaltijd
(tot 19.00 uur)

Koken
De organisatie zoekt mensen uit
Oekraïne die met de vrijwilligers
van het Dorpshuis een maaltijd uit
de Oekraïense keuken willen koken
voor alle deelnemers. Wil je mee-
doen, stuur dan een e-mailtje naar:
info@fortvreeswijk.nl.

Aanmelden
Iedereen die contact heeft met in-
woners uit Oekraïne wordt ge-
vraagd om deze uitnodiging onder
de aandacht te brengen en mensen
te helpen met de aanmelding. Aan-
melden kan door een bericht te
sturen aan info@fortvreeswijk.nl.
Geef daarbij s.v.p. aan op welke da-
tum/data je wilt mee doen en met
hoeveel personen. Je kunt 1 keer
deelnemen aan de vaartocht, en
maximaal 2 keer aan het eten.

De redactie van pen.nl maakte
eerder al eens Oekraïense kip Kiev.
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Vrouw (21) en man (23)
uit Nieuwegein aangehouden
op verdenking van
cocaïnehandel

Een politieactie tegen georganiseerde
drugshandel heeft geleid tot de aan-
houding van een 21-jarige vrouw en
een 23-jarige man uit Nieuwegein. Zij
zijn op vrijdag 1 juli aangehouden op
verdenking van cocaïnehandel. De ac-
tie werd in Vianen gehouden. Beide
verdachten zitten vast voor verder ver-
hoor.

Afgelopen mei is er naar aanleiding van
binnen gekomen informatie een onder-
zoek gestart naar vermeende drugshan-
del. Bij een doorzoeking van de woning
van de verdachten aan de Krijtwal in
Nieuwegein werd een aanzienlijk geld-
bedrag en een voertuig in beslag geno-
men.

Deze actie maakt deel uit van een groter
onderzoek waarbij ondermijnende crimi-
naliteit wordt onderzocht die binnen de
gemeenten Houten, Nieuwegein en Via-
nen actief zijn. De afgelopen maanden
zijn meerdere verdachten aangehouden,
hoeveelheden drugs in beslag genomen
en heeft de politie een beter beeld van
hoe de drugshandel zich binnen de
gemeenten ontwikkeld. Verdere aan-
houdingen worden niet uitgesloten.

Ondermijnende criminaliteit
Overheidspartners als politie, gemeente,
Openbaar Ministerie en Belastingdienst
starten steeds meer onderzoeken om
deze zware, ondermijnende criminaliteit
aan te pakken. Het afpakken van crimi-
neel geld is een belangrijk onderdeel van
de strijd tegen de georganiseerde mis-
daad en de kleinere, veelvoorkomende
criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op
geldelijk gewin. Met het afpakken van
crimineel verkregen vermogen raken het
Openbaar Ministerie, politie en ketenpart-
ners criminelen waar. Door deze aanpak
hebben verdachten geen profijt van hun
daden en wordt duidelijk gemaakt dat
misdaad niet loont.

Informatie delen?
Heeft u informatie over dit soort crimi-
naliteit? Meld dit via 09008844. Liever
anoniem melden? Bel dan met Meld Mis-
daad Anoniem 08007000.

mailto:info@fortvreeswijk.nl
mailto:info@fortvreeswijk.nl
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-oekraiense-kip-kiev
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
09008844
08007000
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
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Nederlands
Kampioenschap Stoepranden

Op 18 september 2022 organiseert
Jantje Beton het NK Stoepranden in
het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem. De buurtsportcoaches van
Sport ID Nieuwegein mogen twee
finaletickets weggeven!

Ben jij tussen de 6 en 14 jaar oud? En wil
jij meedoen aan het NK Stoepranden op
18 september? In het filmpje leggen buurt-
sportcoaches Bo en Xanne je uit hoe je
kans maakt op een finaleticket.

Doe je mee?
Super leuk! Stuur je foto/filmpje naar
buurtsportcoach Bo via b.dijkhorst@mer-
westein.nl. Na de zomervakantie maken
we de winnaars bekend. Veel succes!
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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: ‘Zon, zomer… en voor veel mensen toch een tijd van gezellig samen eten en drinken. De barbecue gaat aan, de flessen
worden ontkurkt… Geniet van deze dagen! Het zal lang warm blijven. Hoe lang houden we de zomer dit jaar vol?
Lees hier meer over het Nieuwegeins Hitteplan.

https://www.facebook.com/jantjebetonline?__tn__=-%5DK
https://www.facebook.com/openluchtmuseum/?__tn__=kK
https://www.facebook.com/SportIDNieuwegein/?__tn__=kK
https://www.facebook.com/watch/?v=5443766045682224&aggr_v_ids%5B0%5D=5443766045682224&notif_id=1657730722225083&notif_t=watch_follower_video&ref=notif
mailto:b.dijkhorst@merwestein.nl
mailto:b.dijkhorst@merwestein.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/?s=hitteplan
https://boeketten.nl
https://www.facebook.com/watch/?v=5443766045682224&aggr_v_ids%5B0%5D=5443766045682224&notif_id=1657730722225083&notif_t=watch_follower_video&ref=notif
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Indeling
voor Geinoord en JSV

De KNVB heeft vorige week de indelin-
gen gepubliceerd voor het nieuwe
voetbalseizoen. Voor het eerst sinds
mensenheugenis spelen Geinoord en
JSV niet in dezelfde afdeling na de
degradatie van de bespeler van Sport-
park Galecop. Vreeswijk heeft het se-
lectieteam terug getrokken wegens een
tekort aan volwaardige spelers voor
het derde klasse-niveau. Eerder was
Arie Konings nog wel als nieuwe train-
er aangetrokken.

Geinoord speelt komende seizoen voor
het laatst onder de huidige naam tegen
Benschop, BFC, Breukelen, Buitenboys,
CSW, Desto, EDO, Loosdrecht, Maarssen,
PVCV, Victoria en Waterwijk. Een seizoen
later wordt Geinoord getransformeerd in
FC Parkhout, als gevolg van de fusie met
Vreeswijk.

Het gedegradeerde JSV komt komend
seizoen met het eerste zaterdagteam in
het veld tegen streekgenoot Brederodes,
DVSU, Elinkwijk, Houten, IJFC, Lopik,
Nieuw Utrecht, Vriendenschaar, VVIJ,
Woerden en Zwaluwen Utrecht.

Tijdelijk cameratoezicht
in de Zeearend

Uit politie informatie bleek afglopen
week al dat er een ernstige dreiging
voor de veiligheid van eigenaren van
een woning aan de Zeearend en gevaar
voor verstoring van de openbare orde
en veiligheid op deze locatie in de wijk
de Doorslag is. Naar aanleiding van
deze dreiging heeft de burgemeester
per direct de woning in de Zeearend
gesloten voor een periode van 10
dagen. De bewoners hebben inmiddels
elders een onderkomen gevonden.

Omdat de periode vandaag, 15 juli, afloopt
acht burgemeester Frans Backhuijs acht
het noodzakelijk om in het belang van de
openbare orde tijdelijk cameratoezicht in
te zetten in het gebied van de Zeearend.
Dit systeem is voorzien van intelligente
software om de privacy in huis te waarbor-
gen en zal geplaatst worden tot en met 22
juli aanstaande.

Backhuijs: ‘Vanwege de dreiging die uit-
gaat richting de woning en bewoners en
de impact dat dit kan hebben op de
omgeving, heb ik besloten om in de buurt
twee weken cameratoezicht in te zetten.
De camera wordt ingezet als hulpmiddel
om de openbare orde te handhaven,
gedurende de periode dat de woning ge-
sloten is tot aan een week na opheffing
van de sluiting.’

Door het tijdelijk plaatsen van een camera
verwacht Backhuijs dat er een preventieve
werking is, het veiligheidsgevoel van om-
wonenden te versterken, waarheidsvin-
ding te kunnen dienen en politiecapaciteit
gerichter te kunnen sturen. Cameratoe-
zicht is onderdeel van maatregelen in het
kader van de handhaving van de open-
bare orde zoals nauw contact met omwo-
nenden, extra controles en aanwezigheid
in de wijk en afstemming met de politie en
het Openbaar Ministerie.

‘Conform de regelgeving heb ik over het
toepassen van cameratoezicht overleg
gevoerd met politie en de Officier van
Justitie. Uiteraard zal het cameratoezicht
plaatsvinden met inachtneming van de
wet- en regelgeving rondom privacy’ aldus
Backhuijs.

Woning
aan de Zeearend gesloten
wegens drugsruzie

De politie denkt dat de explosies die
afgelopen weekend plaatsvonden in de
provincie Utrecht voortkomen uit ‘een
conflict in het drugsmilieu.’ Zaterdag
was er een ontploffing bij een woning
aan de 2e Poortstraat in Hoef en Haag
(Vianen) en zondag in Tienhoven aan
de Westbroekse Binnenweg. Kort daar-
op is een woning aan de Zeearend in
Nieuwegein en een woining in Houten
gesloten vanwege gevaarzetting. In
Nieuwegein is zelfs een camera ge-
plaatst uit veiligheidsoverwegingen (zie
hiernaast).

De politie zegt momenteel in opdracht van
het Openbaar Ministerie ‘volop onderzoek’
te doen naar de achtergrond van de inci-
denten. Na het eerste onderzoek houdt de
politie er sterk rekening mee dat de inci-
denten te maken hebben met een conflict
in het drugsmilieu.

Politie en Openbaar Ministerie hebben in-
formatie gedeeld met meerdere gemeen-
ten in de regio Midden-Nederland, waar-
onder Nieuwegein. Na analyse van die
signalen zijn er woningen voor langere
duur gesloten.

Bewoners van de vier woningen zijn mo-
menteel mede voor hun eigen veiligheid
ergens anders gehuisvest. Omwonenden
zijn middels een brief geinformeerd en
worden geadviseerd direct de politie te
bellen als hen iets opvalt.

Onduidelijk is of de aanhouding van een
21-jarige vrouw en een 23-jarige man uit
Nieuwegein iets te maken heeft met
bovenstaande zaken. Zij werden 1 juli jl.
aangehouden op verdenking van cocaï-
nehandel. In hun woning aan de Krijtwal in
de wijk Merwestein werd een aanzienlijk
geldbedrag gevonden en is een voertuig
in beslag genomen.

De afgelopen maanden zijn meerdere ver-
dachten aangehouden, hoeveelheden
drugs in beslag genomen en heeft de poli-
tie een beter beeld van hoe de drugshan-
del zich binnen de gemeenten ontwikkeld.
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Komend seizoen geen Nieuwegeinse
derby tussen Geinoord en JSV, zoals op
dit historische spelmoment

Burgemeester Frans Backhuijs

https://www.pen.nl/artikel/burgemeester-sluit-woning-aan-de-zeearend
https://www.pen.nl/artikel/burgemeester-sluit-woning-aan-de-zeearend
https://www.pen.nl/artikel/vrouw-21-en-man-23-uit-nieuwegein-aangehouden-op-verdenking-van-cocainehandel
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
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https://www.pen.nl/adverteren
mailto:info@departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
http://www.sportparkgalecop.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: 'Veel insecten vind je vooral op bepaalde planten. Soms is dat heel
absoluut, ze gebruiken deze planten als “waardplant” en zijn er in blijkbaar van
afhankelijk. Dat lijkt bijvoorbeeld het geval met het (groene) zuringhaantje: Dat
haantje en de larfjes zitten op meerdere soorten zuring. Soms hebben insecten
wel een voorkeurplant (en daarvan de bloemen (zoals klokjesbijen) maar
nemen ze ook genoegen met soorten planten of bloemen die in opbouw veel
lijken op hun voorkeursplanten.'

'Zo groeide er in een brede sloot langs de Wilgenroos (een fietspad in Zuid)
een waterlelie die daar waarschijnlijk door de gemeente in was geplonsd ter meerdere verfraaiing. Jaren later nam het
hoogreemraadschap het waterbeheer daar over en “verdween” de waterlelie om de doorstroming van het water ter plekke te
bevorderen (of zoiets).'

'Vorige week vond ik een kevertje in het struweel tegenover de plek waar ooit een waterlelie stond. Het leek wel iets op een ingekort
soldaatje, een langwerpig wat hoekig kevertje, maar het bleek een waterleliehaantje te zijn. Dat “haantje” had dus blijkbaar geen
waterlelie nodig, ook al was het er naar genoemd.
Maar het blijft jammer, die verdwenen waterlelie. En in het water in die brede sloot is nog geen stroming te ontdekken.'

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://www.mijnsportid.nl
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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.

Mooi op tijd?

Redactie,
Vorige week zaterdag ging ik eens kijken
bij het nieuwe tramstation in het centrum.
Tot mijn verbazing trof ik daar achter
hekken de resten van een bloemenwinkel
aan. Heel lang heeft de gemeente de tijd
gehad deze winkel te slopen. Dan vond
de feestelijke opening van ons nieuwe
station niet in zo'n rommelige omgeving
plaats.
Tóch?

B. de Wit-Peeters

Gelukkig zijn er nog mensen die weten
hoe je met illegaal gekweekte
zonnebloemen moet omgaan: tjakka!
Dat zal je leren, stomme zonnebloem.
Dacht zeker dat je ongestraft zomaar
langs de weg kan gaan staan shinen. Niet
in Nieuwegein dus. Wij zijn geen sukkels
die alles zomaar toestaan, wel dan?

Michiel Wijnbergh op Facebook

De zomer in je bol!

DE KOM wenst alle bezoekers en
vrienden een fijne zomer! DE
KOM ziet iedereen graag weer
terug na de zomervakantie. Tij-
dens de zomermaanden is het
nog steeds mogelijk om kaarten
te bestellen via de website.

Junior Summer Vibes
Voordat het zover is sluit DE KOM
op 16 juli het seizoen af met het
festival Junior Summer Vibes. Met
optredens van Kiya van Rossum,
FOURCE en Ayana belooft het één
groot spektakel te worden!
Het schooljaar is voorbij en om de
zomervakantie lekker te beginnen,
kun je helemaal uit je bol bij jouw
favoriete sterren, op het gloed-
nieuwe festival Junior Summer
Vibes!
Za 16 jul 2022 15:30, Rabobankzaal

Alvast voor in de agenda
Komend seizoen bestaat DE KOM
10 jaar aan het stadsplein. Een ju-
bileumjaar dus en dat word ge-
vierd! Er wordt afgetrapt met de
preview op 3 september met ar-
tiesten die komend seizoen te zien
zijn in DE KOM. Dus nog niet
gekozen? Dan is de preview een
mooi moment om alvast kennis te
maken met artiesten uit het thea-
terprogramma 22-23.

Op 10 september vindt het eerste
feest van het jubileumjaar plaats in
de kleine zaal. Vanaf negen uur zet
een band de kleine zaal op zijn
kop. De avond sluit af met een DJ.
Bestel je tickets hier. Tot dan!

Richard Groenendijk
Volgend seizoen zien we een be-
kend gezicht terug op de planken
van de grote zaal. Richard Groe-
nendijk staat in 2023 weer in DE
KOMmet de reprise van zijn voor-
stelling 'voor iedereen beter'.
Mocht je het de eerste keer gemist
hebben dan is dit je kans om erbij
te zijn! De verkoop is gestart op
maandag 11 juli.

Naast Richard Groenendijk zijn er
natuurlijk nog veel meer voorstel-
lingen te zien in DE KOM. Bekijk
het theaterprogramma van 22-23
in de gloednieuwe gids. Je vindt de
gids o.a. bij The Point, de Jumbo,
Bibliotheek De tweede verdieping,
de buurtpleinen en natuurlijk in
theater DE KOM!
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Toen de binnenstad
van Nieuwegein
nog
Stadscentrum heette

Deze keer in de rubriek
‘Toen & Nu’ een oude foto
van het Toen nieuwe Stads-
centrum met een foto van
het Stadscentrum Nu. Nu
Nieuwegein City. Toen
gewoon halte Nieuwegein
Centrum. Lekker gelijk ut
de tram zo het winkelcen-
trum Cityplaza in vol blije
ondernemers. Onze foto-
graaf Jordi Jupijn nam
afgelopen zaterdag een
kijkje met de oude foto in
de hand. Die zou zijn
gemaakt begin jaren ’80
vorige eeuw.

De ondernemers zijn de afge-
lopen tijd wel erg geplaagd.
Dat is zachtjes uitgedrukt.
Sommigen zijn failliet gegaan
door alle werkzaamheden in
de binnenstad of door Coro-
na. Of moesten gedwongen
verhuizen naar elders.

Of het erger kan? Ja, zo zijn
er winkeliers die hun pen-
sioen moesten verkopen om
te kunnen blijven onderne-
men. Ondernemen zit nu een-
maal in je bloed.

Het oude theater De Kom,
Toen nog gewoon met kleine
letters geschreven, Nu moet
alles in kapitalen (hoofdlet-
ters). Maar waarom eigenlijk?

Vlakbij de tramhalte, bij Bloe-
menhuis Bakker, kon je nog
even lekker snel een bosje
bloemen kopen. Ook hij is
noodgedwongen verhuisd.
Naar Winkelcentrum Galecop.

Snel met de tram, Toen die
nog snel was. Naar de bios-
coop. De bioscoop is er al
jaren niet meer. Nu is het
daar een lege ruimte. Een
plek waar de mooiste, groen-
ste en energiezuinigste bin-

nenstad van Nederland moet
komen.

Ik kan Nu in deze rubriek
‘Toen & Nu’ zeggen dat ik het
allemaal nog moet zien.
In ieder geval rijdt de tram
weer, na maanden stil te
hebben gestaan. Weer!

En wat morgen? Dan worden
de spoorwegovergangen
aangepakt. Wat zal dat voor
oponthoud geven? Zaterdag

werd het nieuwe OV-knoop-
punt officieel feestelijk in ge-
bruik genomen. Laten we dat
fijne gevoel maar even
vasthouden, Nu.

MR

Het nieuwe Stadscentrum

https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/motie-veilige-overgangen-trams-nieuwegein-aangenomen
https://www.pen.nl/artikel/motie-veilige-overgangen-trams-nieuwegein-aangenomen
https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer

