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MORELGAARDE

DEZE WEEK

• Agenda
• Koopovereenkomst Middenblok

getekend
• Concept ruimtelijke positiebepaling

A12 zone Nieuwegein
• Zoetwater naar West Nederland

• Woning Zeearend langer gesloten
• Creators vs Straatgamers
• Fietser gewond op Handelskade
• Circusfeestje in Buurtplein Galecop
• Mysterieus Zwanenburg object
• IND-locatie Oekraïense vluchtelingen
• Historische gasten in Vreeswijk
• Opfrissen verkeerskennis senioren
• Grootste haagbeuk van Nieuwegein
• Twee Nieuwegeinse doortraproutes
• Vier de zomer bij de Buurtpleinen

• Waarschuwing voor stroming en
droogte

• Asielzoekers naar Vreeswijk?
• Cursus iPad en Samsung tablet
• Acht aanhoudingen na geweldsincident

M

Politie op zoek naar crimineeltjes

• Gezonde voeding op Sportpark Galecop

• AHN Zomerfestival met Zoeba

• Nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein

Win een rondvaart

Zestig jaar getrouwd

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


Huisgemaakte gnocchi

Een geweldig pasta gerecht, vrij makkelijk
zelf vers te maken Een mix van aardappel
en bloem geserveerd als een pasta-
gerecht. Therapeutisch koken, gewoon
iets maken dat altijd lukt

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 Morelgaarde in de wijk
Batau Zuid.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

AHN Zomerfestival zaterdag 23 juli met Zoeba

Na het succesvolle en gezellige optreden van afgelopen zaterdag
door Dick Hegger is het zaterdag 23 juli wederom een muzikaal
feestje bij het AHN Zomerfestival, ook dit keer worden de gasten
weer verrast met een gezellige middag.

Zoeba (ZOmaarEenBAnd) komt dit keer weer optreden. Vorige keer
waren niet alleen de gasten enthousiast, ook de bandleden waren erg
enthousiast om voor hen te mogen optreden. Zij komen naar het AHN
Zomerfestival en zullen veel oude en bekende nummers ten gehore
brengen en vinden het leuk als je gezellig aanschuift bij hun optreden.

De middag begint om 13.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Voor een
hapje en drankje wordt gezorgd.
Locatie: Petanque Centrum Nieuwegein, Galecopperzoom 1.
Aanmelden vooraf is gewenst, dit kan via
adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.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 gezocht.

Daarna gaat het AHN Zomerfestival verder met:
• Zaterdag 30 juli: Band: One Trick Pony, ieder jaar weer een succes
• Zaterdag 06 augustus: Laagdrempelig bewegen en een hoop
gezelligheid

• Zaterdag 13 augustus: Petanque spelen met uitleg
• Zaterdag 20 augustus: Zomerbingo met leuke prijsjes

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) is een vrijwilligersorganisatie
die zich inzet voor het welzijn van Nieuwegeinse inwoners, die zonder
hulp in een kwetsbare positie komen of blijven. Zij doen dat door het
aanbieden, versterken en zichtbaar maken van eenvoudige en informele
oplossingen van, voor en door Nieuwegeinse inwoners. Zij richten zich
hierbij vooral op zieken, ouderen en eenzame in hun functioneren
beperkte medeburgers.
De hulp die de AHN biedt is te onderscheiden in Praktische hulp, Sociale
ondersteuning, en Ontspanning en ontmoeting. De AHN vrijwilligers staan
voor u klaar als hulp van familie, vrienden of bekenden niet voldoende is
of als professionele instellingen geen hulp kunnen bieden.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/huisgemaakte-gnocchi-dus-verse-pasta
https://www.pen.nl/artikel/de-morelgaarde
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
mailto:adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/voortgang-formatie-advies-verkenner-na-eerste-gespreksronde


Historische haagbeuk
blijft behouden
en heeft
een monumentale status
gekregen
met een eigen plaquette

Zoals eerder vermeld kan de
majestueuze haagbeuk aan de
Utrechtsestraatweg in Jutphaas
behouden blijven. Recent ont-
stonden er wat twijfels over de
staat van de beeldbepalende
boom naast de pastorie van de
Nicolaaskerk. Onderzoek door
een boomdeskundige heeft
echter uitgewezen dat de waar-
schijnlijk grootste haagbeuk van
Nieuwegein in prima staat is.

Ronald Walsteijn, voorzitter van de
Nicolaaskerk: We zijn blij met de
uitkomst van het onderzoek. De
leeftijd van de haagbeuk wordt
geschat op 210 jaar oud en is dus
geplant 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 Duit-
sers op de Utrechtsestraatweg in
de Tweede Wereldoorlog tot aan
de mensen die in het vroegere

Zwanenburg hebben gewoond.
Deze boom ademt geschiedenis.'

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

• 23 jul: AHN, Zoeba
• 27 jul: Zomerfeest Buurtplein Doorslag
• 29 jul: Sport'n Dance Wijkersloot
• 30 jul: AHN, Band One Trick Pony
• 31 jul: Creators vs Straatgamers
• 1 aug: Buurtbrabbel Doorslag
• 2 aug: Timmeratelier Zuid
• 4 aug: Slijm maken Batau
• 6 aug: AHN, Laagdrempelig bewegen
• 7 aug: De Zingende Zomer
• 9 aug: Buurtfestijn Lijsterbesstraat
• 11 aug: Expeditie Robinson Natuur-

kwartier
• 13 aug: AHN, Petanque met uitleg
• 14 aug: De Zingende Zomer
• 15 aug: Buurtbrabbel Doorslag
• 15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
• 16 aug: Circusfeestje Buurtplein

Galecop
• 16 aug: Circusfun Galecop
• 18 aug: Springkussenfestijn JSV

Galecop
• 20 aug: AHN, Zomerbingo
• 21 aug: De Zingende Zomer
• 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.

Op de pagina 'Over uw buurt' op
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https://www.pen.nl/artikel/restanten-huis-zwanenburg-gevonden
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/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/creators-fc-mannen-vs-fc-straatgamers
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
https://www.pen.nl/artikel/doe-mee-met-de-voetbal4daagse
https://www.pen.nl/artikel/circusfeestje-in-buurtplein-galecop
https://www.pen.nl/artikel/circusfeestje-in-buurtplein-galecop
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2022
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://www.nieuwegein.nl/actueel/bekendmakingen
https://moenmakelaars.nl
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Politie
zoekt twee crimineeltjes
vanwege beroving
met geweld

Dinsdagavond 17 mei wordt een
18-jarige jongen rond 21.00 uur beroofd
van zijn telefoon en pinpas. De 18-jari-
ge jongen rijdt deze avond naar de par-
keerplaats op de Nijemonde in Nieuwe-
gein Zuid, waar hij heeft afgesproken
met een vriendin.

Opeens komen er vanaf het winkelcen-
trum aan de overzijde van de Zandveld-
seweg twee jongens op zijn geparkeerde
auto af. De ene jongen op een elektrische
step en de ander op een OV-fiets. Ze
trekken de deuren van de auto open en
bedreigen het 18-jarige slachtoffer met
een steekwapen en dwingen hem zijn
telefoon en pinpas af te geven.

De twee verdachten dwingen de 18-jarige
jongen vervolgens met geweld de code
van de telefoon te geven èn zijn pincode.

Hierna proberen zij in de buurt geld op te
nemen met de pinpas van het slachtoffer.
Dit lukt alleen niet. De 18-jarige jongen
weet in de tussentijd snel weg te komen
met zijn auto en de politie wordt gewaar-
schuwd.

Getuigen
De politie wil graag met getuigen spreken
die meer weten over deze jonge overval-
lers die de jongen van 18 jaar hebben
bedreigd met een steekwapen en hebben
beroofd.

Tips
Weet u wie de jonge overvallers zijn?
Neem dan contact op met de politie. Dat
kan via 08006070 of via Meld Misdaad
Anoniem 08007000. Ook kan het via dit
tipformulier.

Signalement verdachten

Jongen 1
• Lichte huidskleur
• Tussen de 15 en 17 jaar oud
• Rond de 1.80 meter lang
• Droeg een rode trui met capuchon met
twee witte strepen over de mouwen en
een zwarte bodywarmer

• Gezicht bedekt met een sjaal of doek
• Normaal postuur.

Jongen 2
• Lichte huidskleur
• Droeg een grijze trui met capuchon,
grijze joggingbroek en had een zwarte
zonnebril op

• Gezicht bedekt met een sjaal of doek
• Rond de 1.80 meter lang
• Normaal postuur.
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08006070
08007000
https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/formulier/2022/juli/03-beroving-met-geweld.html?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it&sid=e46b35a7-f02d-48dc-882d-efc5e677193b
https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/formulier/2022/juli/03-beroving-met-geweld.html?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it&sid=e46b35a7-f02d-48dc-882d-efc5e677193b
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Koopovereenkomst
Middenblok getekend

Ontwikkelende bouwer
Trebbe mag van start

De ontwikkeling van woningbouw voor
het ‘Middenblok’ in de wijk Hoog
Zandveld in Nieuwegein kan officieel
van start. Op 14 juli tekenden ontwik-
kelende bouwer Trebbe en gemeente
Nieuwegein een koopovereenkomst
voor de grond. Met het nemen van
deze stap kan de bouw verder worden
voorbereid en staan er over 2 jaar 50
nieuwe huur- en koopwoningen in de
wijk.

Trebbe bouwt op de locatie haar plan
‘Lotus – Het groene collectief’, naar een
ontwerp van Klunder Architecten en LAP
Landscape & Urban Design. Wethouder
Wonen en Ruimtelijke Ordening Marieke
Schouten is er trots op dat er duurzaam
wordt gebouwd én dat er straks duurzaam
gewoond gaat worden.
De woningen worden bijvoorbeeld
volledig natuurinclusief en klimaatadap-
tief. Hein Trebbe jr.,
directeur bij Trebbe: 'Lotus – Het groene
collectief wordt een gezonde en groene
leefomgeving waar ontmoeting centraal
staat. Dankzij wandelpaden, een groene
ontmoetingsruimte met terras en een tiny
forest voegen we woningen én natuur toe
aan Nieuwegein.'

Inspiratie
Verder wordt er bij de bouw en de aanpak
ervan zorgvuldig omgegaan met omwo-
nenden. Overlast wordt zoveel als moge-
lijk voorkomen. Marieke Schouten: 'We
zien de ontwikkeling van deze locatie door
Trebbe met vertrouwen tegemoet. Hun du-
urzame plan en de wijze waarop ze het con-
tact met de buurt willen houden is een inspi-
ratie voor andere projecten.'

Buurt positief over plannen
Ook de omwonenden van het Middenblok
zijn enthousiast over de plannen. Op de
bewonersavond van 21 juni jongstleden
sloten ruim 50 omwonenden aan om ken-
nis te maken met Trebbe en de plannen
aandachtig te bestuderen. Positief werd
gereageerd op de geplande bouwroute via
de Lupinestraat. Ook werd al meteen in-
teresse getoond in het huren of kopen van
de toekomstige woningen.

Bouwplanning
Met het tekenen van het koopcontract
wordt de bouw verder voorbereid, met de
aanvraag van de omgevingsvergunning.
Trebbe wil in de eerste helft van 2023 met
de bouw beginnen. Een jaar later is de on-
twikkeling van het Middenblok dan klaar.

Duurzaam bouwen
Bij de plannen voor het Middenblok staat
duurzaamheid centraal. Dit past in de
lange termijn visie van alle betrokken par-
tijen: zowel de gemeente Nieuwegein als
Trebbe tekenen na de zomer het conve-
nant Duurzame Woningbouw, een initia-
tief van de provincie Utrecht. Met dit con-
venant spreken betrokken partijen de in-
tentie uit om woningen te bouwen vol-
gens duurzame en toekomstbestendige
normen.
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OMKIJKEN

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

Juli 2008

Op 25 juli 2008 werd op feestelijke wijze werd het
'buitengebeuren' van zwembad Merwestein geopend.
Daar was uiteraard 'tout Nieuwegein' bij uitgenodigd.
Uiteraard was ook toenmalig wethouder Martin
Monrooij van de partij, die hier zijn echtgenote voorziet
van een uitleg over de werking van een van de
waterspeelobjecten.

https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Nieuwe Commissie
Omgevingskwaliteit Nieuwegein
van start

Gemeente Nieuwegein heeft een nieuwe adviescommissie:
Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein. De commissie
adviseert het college van burgemeester en wethouders over
ruimtelijke kwaliteit bij vergunningaanvragen, gebieds-
ontwikkelingen en nieuw ruimtelijk beleid. Op 20 juli is
hiervoor de dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht
getekend. Nieuwegein is hiermee voorbereid op de
Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in
werking treedt.

Vervanging bestaande commissies
De adviescommissie omgevingskwaliteit is een samenvoeging
van de Monumentencommissie en Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit, die beide zijn opgeheven. Voortaan behandelt één
commissie alle adviesaanvragen. De wens voor een meer
integrale adviescommissie met diverse disciplines bestond al
langer. De Omgevingswet heeft het proces versneld. Onder de
Omgevingswet is het verplicht om één adviescommissie te
hebben.

Nieuwe leden benoemd
Stichting MooiSticht faciliteert de adviescommissie
omgevingskwaliteit. Omdat de taken van MooiSticht uitgebreid
zijn met de advisering op het gebied van erfgoed, is de
dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht aangepast. De
ondertekening van de nieuwe overeenkomst vond plaats op 20
juli 2022 door burgemeester Frans Backhuijs en directeur van
MooiSticht, Anthony Tom. De commissie omgevingskwaliteit
wordt voorgezeten door Wil Kosterman, wethouder in Wijk bij
Duurstede, en bestaat daarnaast uit 6 leden. Dat zijn de leden
die al zitting hadden in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit,
aangevuld met twee nieuwe leden die volop kennis hebben van

de jonge en oude historie van de stad. De zogenaamde ‘lokale
experts’. Anthony Tom is naast lid ook secretaris van de
commissie.

Vergaderschema
De commissie omgevingskwaliteit vergadert elke twee weken op
woensdagochtend. Het vergaderschema en de agenda worden
openbaar gemaakt op de website van MooiSticht.
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Van links naar rechts: René van der Mark, Jan Kamphuis, burgemeester Frans Backhuijs, voorzitter Wil Kosterman, Leon Sebregts,
Anthony Tom. Afwezig: Ruud Beeuwkes en Paul Tesser

'Ik vraag me af of het
"heuveltje" in het
nieuwe fietspad op
City nu alleen en
uitsluitend is
gemaakt om de Mac
Roy toegankelijk te
houden.....!?'

Peter Buitenhuis

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://mooisticht.nl/
mailto:anneke@bouwgein.nl
https://www.facebook.com/groups/653004214815680/user/100002727091478/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4720221164745407&set=gm.5204075503041839
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4720221164745407&set=gm.5204075503041839


De Digitale Nieuwegeiner

IND-locatie
aan de Symfonielaan 5
nu open voor Oekraïense
vluchtelingen

Oekraïense ontheemden die een
Burgerservicenummer (BSN)
hebben, kunnen op enkele locaties
in het land een sticker van de Im-
migratie- en Naturalisatiedienst in
hun paspoort laten plaatsen.
Oekraïners die vanaf eind februari
naar Nederland zijn gekomen, zit-
ten nu nog in de vrije termijn van
180 dagen waarin ze vrij heen en
weer reizen binnen Europa. Met
deze sticker is er een rechtmatig
bewijs dat een Oekraïense vluch-
teling in Nederland mag wonen en
werken. Vooral aan de grensover-
gangen is dit behulpzaam.

Alleen op afspraak
Het plaatsen van de sticker kan
alleen op afspraak. Sinds maandag
18 juli is er ook een locatie aan de
Symfonielaan 5 in Nieuwegein
geopend. Het is mogelijk om daar
een afspraak te maken om een
sticker op te halen. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst heeft daar (in
meerdere talen) een afsprakenplan-
ner voor.

Informatie in verschillende talen
Meer informatie (zoals de voorwaar-
den en wat je moet meenemen naar
de afspraak) staat in verschillende
talen op de website van de IND.

Historische gasten
in Museumhaven
Vreeswijk

Kom 25, 26 en 27 juli eens langs
bij de haven van Museumwerf
Vreeswijk. Dan krijgt de Museum-
haven namelijk speciaal bezoek
van een aantal historische schepen
van diverse pluimage.

Naast de vaste liggers kunt u onder
andere genieten van:
• de zeiltjalk Vriendentrouw uit 1894
• de Jillis, voormalig veerpontje over
het
IJ uit 1928

• motorsleepboot Nostalgie uit 1930
met
de originele Brons-motor

• de Annabel, voormalige nu opge-
bouwde
Waalschokker uit de binnenvisserij

uit
1932,

• motorschip Romslach met onbek-
end
bouwjaar

• drie opduwers.
En wellicht nog wat meer.

De schepen zijn op weg naar erfgoed-
manifestatie Gouda Waterstad 750
jaar. Daar komen van donderdag 28
tot en met zondag 31 juli zo’n 200
historische binnenvaartuigen samen
om zich aan het publiek te laten zien.
De bijeenkomst van dit varende erf-
goed wordt jaarlijks georganiseerd
door vereniging Het Historisch Bedri-
jfsvaartuig in samenwerking met
lokale leden en ondernemers en vindt
telkens op een andere locatie plaats.
In 2016 werd deze manifestatie geor-
ganiseerd in Nieuwegein onder de
noemer VreeswijkVolVaart!

Museumwerf Vreeswijk heeft haar
historische haven geopend voor deel-
nemers op doortocht. Zo kan ook
Nieuwegein weer even genieten van
deze werkpaarden van vroeger: de
oude schepen die destijds het trans-
portmiddel bij uitstek waren.

Meer info Gouda vind je op de web-
site Gouda Waterstad 750.
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Zaterdagmiddag. De middag waarop ooit de boeren
het grind op het erf aanharkten. Waarop ze hun hoeve
klaarmaakten voor de zondag. Zaterdagmiddag 16 juli
werd er niet geharkt of gepoetst, maar werd er
gedemonstreerd. Op het viaduct over de A2, vlak bij
De Poort van Nieuwegein.
Ach ja. Mooi weer. Voldoende wind om de vlaggen te
doen wapperen. En het erf is inmiddels geasfalteerd.

https://portaal.refugeepass.nl/make-an-appointment
https://portaal.refugeepass.nl/make-an-appointment
https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-van-verblijf
https://goudawaterstad750.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Doortraproutes:
heerlijk rustig fietsen
in en rond Nieuwegein

Doortraproutes? Dat zijn mooie
fietsroutes over redelijk brede
paden met onderweg veel groen.
Op deze routes van rond de
25 kilometer kunnen senioren,
maar natuurlijk ook andere fiet-
sers, genieten van een rustige
fietstocht met weinig obstakels
en relatief veilige oversteekpun-
ten.

Kies je voor het rondje
Nieuwegein
of voor de Lek en Linieroute?
In Friesland en Gelderland zijn al
meer dan vijftig Doortraproutes te
vinden en ook Nieuwegein telt er
sinds kort twee.

De eerste is het rondje Nieuwegein
(startpunt TOP Laagraven, 25km).
Deze fietsroute laat je de verschil-
lende kanten van onze stad ont-
dekken waarbij water en groen,
beschermde dorpsgezichten en
moderne gebouwen elkaar afwisse-
len.

De tweede Doortraproute is de Lek
en Linieroute (startpunt TOP
Linielanding, 29km). Deze geeft je
een mooi beeld van het militair
erfgoed van de Nieuwe Hollandse

Waterlinie. Laat je verrassen door
forten, loopgraven, dijken, sluizen,
kanalen, kazematten en groeps-
schuilplaatsen.

Getest door fietsclubs
De Friese fietsdocenten Karin
Broer en Jetty de Vries van de Fiet-
sersbond ontwikkelden de Door-
traproutes in het kader van het
landelijke programma Doortrap-
pen.

Nieuwegein is er trots op een echte
Doortrappen-gemeente te zijn.
Samen met lokale partners onder-
steunt en stimuleert de gemeente
senioren om langer op een veilige
en plezierige manier te blijven
doorfietsen. Bijvoorbeeld met deze
Doortraproutes die Veilig Verkeer
Nederland uitwerkte in samen-
werking met Nieuwegein fietst.
Beide routes zijn getest door leden
van de Nieuwegeinse senioren-
fietsclubs.

Wil je ook heerlijk rustig doortrap-
pen? De knooppuntroutes met
routebeschrijving zijn hier te
downloaden als PDF- en als GPX-
bestand.
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Advertorial

Top 3 betaalbare iPads
voor studenten

De zomervakanties zijn begonnen en
voordat je het weet begint het nieuwe
schooljaar weer. Als student ben je
veel onderweg en is het onmisbaar om
al je belangrijke elektronica bij je te
hebben. Wil je een lichtgewicht pro-
duct dan kies je al snel voor een iPad.
Een iPad is gemakkelijk om mee te ne-
men in je rugzak en ideaal voor een
student. Wil je de iPad gebruiken voor
het maken van foto’s, het maken van
aantekeningen of gebruiken als
eReader? Voor elke student is er een
iPad. Refurbished.nl heeft een top 3
gemaakt voor de student die binnen-
kort weer van start gaat.

1. iPad mini 5
De iPad mini 5 is een geschikte iPad voor
de student die vaak op pad is en de iPad
ook onderweg wil gebruiken. Met het
compacte 7.9 inch retina scherm formaat
is dit een ideale iPad om overal mee naar
toe te nemen. Met de A12 processor kun
je snel al je apps openen. De iPad mini 5
heeft een 8-megapixel camera aan de
achterzijde waarmee je prima foto’s ma-
ken. Daarnaast gaat de iPad 10 uur mee
en hoef je dus niet altijd een oplader mee
te nemen!

2. iPad Air 4
Voor de student die een iets groter bud-
get heeft en wat meer wil uitgeven aan
een iPad. De iPad Air 4 heeft een 10.9
inch retina scherm om uitgebreid al je
aantekening aan te passen of tijdens een
tussenuur een leuke film te bekijken. Met
de A12 Bionic processor kun je snel navi-
geren door al je browsers en je favoriete
series bekijken!

3. iPad 2019
Een minder groot budget en ben je op
zoek naar een betaalbare iPad in combi-
natie met een Apple Pencil? Dan is de
iPad 2019 iets voor jou. Met het 10,2 inch
retina scherm kun jij al je dagelijkse
werkzaamheden moeiteloos uitvoeren.
Dit model is door de krachtige A10 fusion
processor geschikt als eReader. Door de
iPad 2019 te koppelen met de Apple
Pencil kan je gemakkelijk je favoriete
stukken highlighten in je notities. Wil je
het nog makkelijker maken voor jezelf
dan kan je er altijd een Smart Keyboard
aan toevoegen.

Refurbished iPad
Kiezen voor een refurbished iPad bete-

(verder lezen)

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://www.nieuwegeinfietst.nl/senioren/fietstochten
https://www.nieuwegeinfietst.nl/senioren/fietstochten
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.refurbished.nl/ipad-mini-5?page=2
https://www.gall.nl
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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
mailto:info@robin-food.nl
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Nieuwegein
vangt mogelijk
100 tot 200 asielzoekers
op in Riviercruiser
in Vreeswijk

Het college van B&W van Nieu-
wegein laat in een brief aan de
gemeenteraad weten dat zij
voornemens is om een boot te
laten afmeren in Nieuwegein.
Deze zouden meer dan 100
vluchtelingen moeten huisves-
ten. Gedacht wordt aan Vrees-
wijk. Hiermee wil het college
een bijdrage leveren aan de op-
vang van vluchtelingen. Het
kunnen er ook nog 200 worden.
Ook is het bestuur van de ge-
meente geïnteresseerd in het
oude Schippersinternaat in
Vreeswijk. Daar wil zij de
Oekraïense vluchtelingen in
onderbrengen.

Asielzoekers en statushouders
Ter Apel kan de toestroom van
asielzoekers niet meer aan. Dit
leidt tot schrijnende situaties. Om
deze situatie te doorbreken heeft
elke veiligheidsregio een taak-
stelling gekregen.

Crisisnoodopvang
Tot 1 oktober 2022 moeten in de
veiligheidsregio 225 asielzoekers

in crisisnoodopvang huisvesten.
De gedachte is hierbij dat telkens
een paar gemeenten voor een aan-
tal weken asielzoekers opvangen,
veelal in een uiterst sobere op-
vanglocatie op veldbedden. Het
college van Nieuwegein onder-
zoekt op dit moment op welke
wijze zij hier haar aandeel in kan
realiseren.

Versnelde uitstroom
van statushouders
Het rijk heeft opgedragen om 829
statushouders versneld uit te laten
stromen in de gemeenten binnen
de veiligheidsregio Utrecht waar
Nieuwegein onder valt. Voor
Nieuwegein betekent dit dat 33
statushouders versneld gehuisvest
moeten worden. Een relatief laag
aantal statushouders, omdat
Nieuwegein haar taakstelling tot
medio 2022 gerealiseerd heeft. Er
zijn inmiddels 50 statushouders
gekoppeld aan Nieuwegein. ‘We
hebben contact gezocht met de wo-
ningcorporaties in Nieuwegein over
het realiseren van onze aanvullende
taakstelling. Zij zien hiertoe moge-
lijkheden’ aldus het college in de
brief aan de gemeenteraad.

‘Daarnaast onderzoeken we op dit
moment of we voor een periode van 4
tot 6 maanden een boot in
Nieuwegein kunnen laten afmeren,
waar 100-200 vluchtelingen op kun-

(verder lezen)

Vier de Zomer
bij de Buurtpleinen

Het is zover,
de zomerperiode!

Een heerlijke tijd om te ontmoeten, te
ontdekken en natuurlijk te doen! Op de
buurtpleinen wordt de hele zomer door
van alles georganiseerd. Maar: som-
mige activiteiten houden ook een paar
weken vakantie.

Hier vind je de zomerroosters voor de
buurtpleinen

• Buurtplein Batau
Vakantierooster Batau.pdf

• Buurtplein Galecop
Vakantierooster Galecop.pdf

• Buurtplein De Componist
Vakantierooster de Componist.pdf

• Buurtplein Zuid
Vakantierooster Zuid.pdf

• Buurtplein Doorslag
Vakantierooster Doorslag.pdf

Activiteiten voor kinderen
Movactor organiseert weer van alles voor
de kids!

Openingstijden van de pleinen kunnen
afwijken gedurende deze zomerperiode.

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: ‘Normaal trap ik mijzelf wel warm met weinig ondersteun-
ing (ja, echt!). Maar met die tropische dagen deze week is het
prettig om m’n e-bike op standje ‘niet-zweten’ te kunnen zetten!
Kom ik tenminste fris aan op mijn Utrechtse afspraak.
Zorg bij fietsen in de hitte goed voor jezelf én voor je accu. Die
kan namelijk ook oververhit raken bij hoge temperaturen. Laat ’m
dus niet uren in de brandende zon staan.’

https://www.movactor.nl/userfiles/files/Vakantierooster%20Batau.pdf
https://www.movactor.nl/userfiles/files/Vakantierooster%20Galecop.pdf
https://www.movactor.nl/userfiles/files/Vakantierooster%20Componist.pdf
https://www.movactor.nl/userfiles/files/Vakantierooster%20Zuid.pdf
https://www.movactor.nl/userfiles/files/Vakantierooster%20Doorslag.pdf
https://www.movactor.nl/meedoen/zomervakantie-kinderactiviteiten
https://www.movactor.nl/meedoen/zomervakantie-kinderactiviteiten
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.fietsersbond.nl/onderweg/6-tips-fietsen-in-de-hitte/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
waarschuwt voor
stromingen en droogte

Het is droog in Nederland. Het
neerslagtekort loopt op en de
komende weken lijkt er weinig
neerslag te vallen om daar ver-
andering in te brengen. Tegelij-
kertijd stroomt er weinig water
door de rivier de Rijn, die over-
gaat in de Nederrijn en de Lek.
De komende twee weken lijkt het
peil in de rivier nog iets verder te
dalen. Het waterschap neemt
maatregelen en roept iedereen
op om verstandig om te gaan
met water.

Het waterschap waarschuwt ook
voor zwemmen op niet-officiële
zwemlocaties. 'Met de extra water-
aanvoer naar het westen, is de
stroming extra sterk op verschil-
lende plekken in ons gebied', zo
laat het Hoogheemraadschap
weten.

Noodpompen
De waterstand in de Rijn is laag.
En daarom moeten we extra moei-
te doen om onze eigen waterpeilen
in stand te houden. Dit is belang-
rijk, omdat een te laag waterpeil
schade kan opleveren aan kwets-
bare funderingen van gebouwen.
Daarnaast kan een laag waterpeil
tot gevolg hebben dat er niet vol-
doende water beschikbaar is voor
de fruittelers. 'Met onze standaard
inlaten kunnen we niet meer ge-
noeg water aanvoeren. Daarom
gebruiken we noodpompen om op
verschillende locaties extra water
ons gebied in te laten. De ver-
wachting is dat we nog meer pom-
pen moeten inzetten de komende
dagen en weken.'

Verstandig omgaan met water
Nu het droog is en de rivieren erg
laag staan, is het extra belangrijk
om verstandig om te gaan met het
beschikbare water. 'We roepen
daarom (fruit)telers op om niet
meer water te verbruiken dan
nodig en alleen op gezette tijden te
beregenen. En voor iedereen geldt:
wees wijs met water. Sproei je tuin
na zonsondergang, douche zo kort
mogelijk en gebruik het water in je
zwembadje zo lang mogelijk.'

Gevolgen voor de dijken
Als de droogte lange tijd aanhoudt,
kan dit gevolgen hebben voor de
dijken. Die moeten namelijk vol-
doende vochtig blijven om schade
te voorkomen. Voorlopig is er geen
aanleiding om hiervoor maatrege-
len te nemen. Wel blijft het Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijn-
landen de situatie goed monitoren,
zodat zij actie kunnen ondernemen
mocht dat nodig zijn. En mocht je
problemen aan de dijk signaleren,
bijvoorbeeld grote scheuren, laat
het weten aan het waterschap.

Aanvoer zoetwater
naar West-Nederland
De droogte zorgt ook in het westen
van Nederland voor uitdagingen.
Door een tekort aan zoetwateraan-
voer, dreigt verzilting, wat schade-
lijk is voor natuur en landbouw.
'Daarom voeren we extra zoetwa-
ter aan naar het westen via de Kli-
maatbestendige Water Aanvoer-
voorzieningen. Dat doen we via het
Noordergemaal en gemaal De
Aanvoerder en via diverse inlaten
vanuit de Lek'.
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Gratis opfrissen
van de verkeerskennis
voor autorijdende senioren

Verkeersregels veranderen. Telkens
een klein beetje. Nieuwe verkeersbor-
den, snelheden, wegmarkeringen en
bijvoorbeeld voorrangsregels: wist je
dat veertig procent van de verkeers-
regels in de afgelopen vijftien jaar is
aangepast? Het is voor iedere wegge-
bruiker belangrijk de veranderingen
in de verkeersregels bij te houden.

Op initiatief van KBO-afdeling Nieuwe-
gein/Vianen kun je je verkeerskennis
opfrissen. Deze cursus is bedoeld voor
senioren en is mede mogelijk gemaakt
door subsidie van de Provincie Utrecht.

Onder leiding van een deskundige voor-
lichter van Veilig Verkeer Nederland
word je in twee sessies bijgepraat over de
huidige verkeersregels. Uiteraard is er
ruimte voor vragen. De bijeenkomst heeft
een informatief karakter; het is dus geen
examen. Deelname aan deze theoriecur-
sus is gratis, wel wordt verwacht dat je
beide dagdelen komt.

Na afloop van de eerste sessie bestaat de
mogelijkheid om een individuele prak-
tijkles met een rijschool aan te vra-
gen. De kosten voor de praktijkles zijn
voor eigen rekening en is uiteraard niet
verplicht. Er plaats voor 35 deelnemers.
Wees er dus snel bij, aanmeldingen gaan
op volgorde van binnenkomst. Is de lijst
vol, dan worden de volgende aanmeldin-
gen op een reservelijst geplaatst.

De opfriscursus is speciaal voor autorij-
dende 65-plussers uit Nieuwegein en
vindt plaats op dinsdag 1 en dinsdag 15
november van 10.00 uur tot 12.00 uur.
(Let op! Deelname aan beide dagen is
verplicht).

De theoriebijeenkomsten zijn gratis en
optioneel kan er een praktijkrit á €45,-
geboekt worden.
De bijeenkomsten vinden plaats in het
Kerkelijk centrum De Rank aan de
Lupinestraat 11 in Nieuwegein-Zuid.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven bij Veilig Verkeer
Nederland of bel VVN Steunpunt West
0885248838. Je ontvangt dan een beves-
tiging van je aanmelding dat tevens je
toegangsbewijs is.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.vvn.nl/opfriscursussen
https://www.vvn.nl/opfriscursussen
0885248838
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Fietser raakt gewond
op de Handelskade

Een fietser is afgelopen zaterdag-
ochtend gewond geraakt in Vrees-
wijk nadat hij in botsing kwam met
een auto op de kruising van de
Handelskade met de Henri Dunant-
laan. Het ongeluk gebeurde rond
10.45 uur. Diverse hulpeenheden
werden opgeroepen, waaronder
een traumahelikopter. Deze werd
later afgemeld.

Het ongeluk gebeurde nadat de
fietser de Handelskade wilde over-
steken. De bestuurder van de auto
die vanaf de Henri Dunantlaan

kwam en rechtsaf sloeg, zag de
fietser over het hoofd. Hierdoor
werd hij geraakt door de auto en
kwam ten val.

Het slachtoffer kwam door de val
ongelukkig terecht op het asfalt,
hierdoor liep de bestuurder van de
fiets ernstige verwondingen op aan
zijn hoofd. Omstanders laten weten
dat het slachtoffer veel bloed had
verloren. De fietser is door het am-
bulance personeel vervoerd naar
het ziekenhuis.

Daisy van der Bilt laat onze redac-
tie weten: ‘Voor mijn deur. Iedere
twee maanden gemiddeld worden
er fietsers geschept. Is het niet hier
dan wel bij de kruising 50 meter
verder bij de brug. Moet echt eens
iets veranderen hier of moet er
weer eerst een dode vallen?’
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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 gezicht op de Julianaweg in Vreeswijk.
De kaart komt uit ongeveer 1930 en is uitgegeven door
D. van der List uit Amsterdam. De drukker is onbekend,
maar gemaakt in zwart/wit. Uiterst links de woning van de
toenmalige gemeentesecretaris van de gemeente
Vreeswijk.

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

Circusfeestje
in Buurtplein Galecop

Stichting Robin Food organiseert op
dinsdagmiddag 16 augustus een bij-
zondere activiteit! Dan kunnen kin-
deren van 16.15 uur tot 18.30 uur ge-
nieten van een heus circusfeestje! Het
belooft een gezellige middag te wor-
den met een grote bingo en andere ac-
tiviteiten.

Aan eten is ook gedacht! Aansluitend aan
alle activiteiten worden de hooggeëerde
gasten getracteerd op een heerlijke maal-
tijd. Zo worden er gratis poffertjes, pan-
nenkoeken, pizza en patat gebakken.
Vanaf 18.00 uur kunnen alle gasten aan-
schuiven.

Om deel te nemen aan dit evenement
wordt gevraagd je aan te melden. Stuur
hiervoor een e-mailtje naar info@robin-
food.nl. Kinderen krijgen na het feestje
een leuk presentje mee naar huis. Buurt-
plein Galecop is gevestigd aan het Thor-
beckepark 183 in de wijk Galecop.

Over Stichting Robin Food
Robin Food, een initiatief van Nieuwe-
geiner Frans Kamps kookt iedere dinsdag
een gratis maaltijd voor mensen die het
kunnen gebruiken. Een heerlijk driegan-
genmenu inclusief een verrassend toetje.
Dat doet hij samen met enkele vrijwil-
ligers in Buurtplein Galecop aan het
Thorbeckepark. De ingrediënten worden
gesponsord door de Voedselbank in Nieu-
wegein en giften van betrokken inwoners.
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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
https://www.pen.nl/artikel/de-julianaweg
mailto:redactie@pen.nl
mailto:info@robin-food.nl
mailto:info@robin-food.nl
https://www.pen.nl/artikel/robin-food-kookt-iedere-dinsdag-een-maaltijd-voor-hen-die-het-nodig-hebben
https://filmscanning.nl
https://boeketten.nl
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Creators FC Mannen
vs FC Straatgamers

Op zondagmiddag 31 juli 2022 om
14.00 uur is de aftrap van de bene-
fietwedstrijd tussen FC Straat-
gamers en het razend populaire
YouTube en influencer team
Creators FC Mannen. Bij deze wed-
strijd maakt de populaire influen-
cer Qucee zijn rentree. Het is
tevens de laatste wedstrijd voor de
zomerstop.

Creators FC
Met 180.000 subs op YouTube en
125.000 op Insta behoren de Crea-
tors FC tot één van de populairste
kanalen van Nederland en België met
in het elftal de grootste YouTubers en
influencers onder leiding van Roy de
Coach uit Nieuwegein.
Creators FC heeft sinds de oprichting
in 2016 ruim € 500.000 opgehaald
voor goede doelen. Denk aan stich-
tingen als Johan Cruyff Foundation,
Football Makes It Happen, Het Ver-
geten Kind, Pink Ribbon, Kans voor
Gambia, Kika en Giro 555.
De wedstrijd staat in het teken van
twee mooie stichtingen, die elk op
hun eigen manier van betekenis zijn
voor de samenleving.

In samenwerking met Creators FC
gaat Stichting Fotowedstrijd de Cre-
ators FC Fotowedstrijd organiseren.

Stichting Gamen voor Kinderen
heeft ten doel het bevorderen van het
welzijn van kinderen die in armoede
leven, in een instelling verblijven of te
maken hebben met een onveilige en
instabiele thuissituatie, door hen een
uitweg te bieden in het gamen en
voorts al hetgeen in de ruimste zin
verband houdt, daartoe behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Stichting Fotowedstrijd heeft als
doel om mensen plezier te laten bele-
ven aan hun eigen woonomgeving,
gemeente, provincie en Nederland in
het algemeen, door het organiseren
van fotowedstrijden.
Binnenkort kun je de door jou ge-
maakte selfie, actiefoto of sfeerfoto
rondom het veld insturen om kans te
maken op prachtige prijzen, waarover
binnenkort meer!

Tickets
Een kaartje kopen voor de wedstrijd
bij voetbalvereniging JSV Nieuwegein
kan op de website van Creators FC.
De wedstrijd vindt plaats op Sport-
park Galecop, 31 juli om 14.00 uur.

Zwanenburg object
duikt
op mysterieuze wijze op

Bij de St. Nicolaaskerk in Jutphaas
(Nieuwegein) is op mysterieuze
wijze een object van voormalig
Huis Zwanenburg verschenen. Het
gaat om een smeedijzeren tussen-
stuk van vermoedelijk een hele
zware deur. Het voorwerp is ano-
niem bij de kerk neergelegd en
werd gevonden door kerkvrijwil-
liger José Schults.

Huis Zwanenburg is waarschijnlijk
gebouwd in 1633. De oudst bewaarde
afbeelding dateert namelijk uit dat
jaar en bovendien staat in de gevel-
steen, die bewaard is gebleven, en in
de noordgevel van de huidige pasto-
rie is ingemetseld, ook dit jaartal.

Wie het huis heeft laten bouwen is
verder niet bekend. Op de plek van de
voormalige buitenplaats Zwanenburg
staat sinds 1875 de St. Nicolaaskerk.
Het huis zelf werd pastorie. In 1939
was het gebouw er zo slecht aan toe,
dat men besloot een nieuwe pastorie
te bouwen en het oude Zwanenburg
af te breken.

Recentelijk zijn de voorwerpen die
eerder in april 2020 zijn gevonden,
onderzocht door de archeoloog van
Landschap Erfgoed Utrecht. Daarbij
werd bevestigd dat het hier gaat om
overblijfselen van het oude Huis
Zwanenburg. 'Ik ben heel blij met de
oplettendheid van José', zegt Willem
van der Steeg, vice-voorzitter van de
Kerkcommissie. 'Daardoor hebben we
een mooi overblijfsel van het oude Zwa-
nenburg erbij gekregen. Als je dit

smeedijzeren stuk namelijk vergelijkt
met het tussenstuk dat we eerder in de
grond van de pastorietuin hebben
gevonden, dan zie je dat ze identiek
zijn. Ik denk dat ze zelfs van dezelfde
zware deur afkomstig zijn.'

Wie het voorwerp bij de kerk heeft
neergelegd blijft vooralsnog een mys-
terie. 'José vond het tussenstuk bij het
smeedijzeren hek, wat ook afkomstig is
van het oude Landgoed Zwanenburg.
Het kan niet anders dan dat het hier
bewust is neergelegd, zodat wij het
zouden vinden. Ik vermoed dat iemand
wellicht in het verleden zonder toestem-
ming met een metaaldetector heeft ge-
zocht en dit voorwerp heeft gevonden.
Recentelijk zijn we in het nieuws ver-
schenen met de Zwanenburg vondsten
en misschien was dat een impuls om
het terug te geven. Mocht dit het geval
zijn, dan ben ik dankbaar dat diegene
dit gedaan heeft. Hoe dan ook, het blijft
vooralsnog speculeren, wellicht is er
wel een hele andere verklaring voor de
mysterieuze verschijning.'

Het neergelegde smeedijzeren stuk

Willem van der Steeg (links) en
Ronald Walsteijn met een deel van
de eerdere vondsten

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
https://www.creatorsfc.club/
https://www.pen.nl/artikel/restanten-huis-zwanenburg-gevonden
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MET O.A.:
(Onder voorbehoud)

• Qucee 
• Glenn Helder
• Akkamist
• Bilal Wahib
• Fraasie
• Alessio de Martino 
• Taxi
• Sebas de Jong 
• Noah Zeeuw
en natuurlijk.....
• Roy (de coach)

• Scheidsrechter: Robin de Wit

ZONDAG 31 JULI
14.00 UUR

CREATORS FC
VS

FC STRAATGAMERS
Opbrengst t.b.v

Locatie: JSV Nieuwegein
Sportpark Galecop 1 - Nieuwegein - www.jsv-nieuwegein.nl

Kaartverkoop via website: 
www.creatorsfc.club 

Toegang

€7.50

Sportpark open vanaf 13.00 uur
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Concept ruimtelijke
positiebepaling
A12 zone Nieuwegein

De afgelopen maanden heeft
de gemeente Nieuwegein toege-
werkt naar een ruimtelijke posi-
tiebepaling voor de A12 zone.
Deze positiebepaling bevat de
belangrijkste punten voor Nieu-
wegein voor de toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling van de
A12 zone. Het laat zien op welke
wijze Nieuwegein gaat voor een
duurzaam gezond stedelijk le-
ven.

De inwoners en ondernemers uit
Nieuwegein worden uitgenodigd
om in de gemeenteraad mee te
spreken over de ontwikkelingen in
de A12 zone. Geïnteresseerden
kunnen zich hiervoor aanmelden
via griffie@nieuwegein.nl. Op
1 of 8 september zal dit onderwerp
op de agenda staan. Na 16 augus-
tus wordt bekend op welke van
deze twee avonden de A12 zone
besproken wordt.

Nieuwegeiners aan het woord
In de eerste helft van 2022 zijn
gesprekken gevoerd met bewoners,
ondernemers en betrokken organi-
saties als input voor en verrijking
van deze positiebepaling. Het
overgrote gedeelte van deze ad-
viezen neemt de gemeente over in
de positiebepaling. Waar dat niet
het geval is, wordt een uitleg gege-
ven hoe de gemeente hiermee om-
gaat.

Doel en status
Bij de ontwikkelingen van de A12
zone zijn veel partijen betrokken,

zoals de gemeenten Utrecht en
Houten, de provincie en het Rijk.
Met deze positiebepaling geeft de
gemeente aan wat vanuit Nieuwe-
gein wenselijk is om voor elkaar te
krijgen in de A12 zone en de direc-
te omgeving. Wat moet de A12
zone Nieuwegein straks gaan
opleveren, aan welke opgaven kan
het gebied bijdragen en wat willen
we vooral ook niet? De positiebe-
paling dient als de Nieuwegeinse
inzet in de gesprekken met die an-
dere partijen.
Hoe beter we als Nieuwegein
weten wat de A12 zone ons moet
opleveren, hoe sterker we aan de
onderhandeltafel zitten.

De positiebepaling is op dit mo-
ment nog een concept. De ge-
sprekken in de raad kunnen aanlei-
ding geven om de positiebepaling
aan te passen. In oktober wordt er
een besluit genomen over de defi-
nitieve versie door de gemeente-
raad.

Dit najaar worden uiteindelijk
globale afspraken gemaakt over
verstedelijking en mobiliteit in de
ring rond Utrecht, waar de A12
zone onderdeel van is. Met deze
positiebepaling zorgt Nieuwegein
ervoor dat de samenwerkingspart-
ners op tijd worden meegnomen in
wat voor Nieuwegein belangrijk is.

Nieuwegeun wil inwoners, onder-
nemers en maatschappelijke orga-
nisaties zo goed mogelijk meene-
men in dit proces.
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Groot succes
met gezonde voeding
op Sportpark Galecop

Naast het vernieuwen van (sport)-
aanbod, naast het intensiever
samenwerken van de partners op het
Sportpark, naast het beter benutten
van de faciliteiten daarvan en het
rookvrij maken van het Sportpark
heeft het bestuur van de Coöperatie
Sportpark Galecop er ook voor
gekozen om 'gezonde voeding' bij de
sportverenigingen te stimuleren.

Een eerste aanzet hiertoe gebeurde
tijdens het familietoernooi van honk-
softbal vereniging Nieuwegein Diamonds.

Tijdens deze dag werd door Raani
Shewdat en een client van haar
dagbestedingsorganisatie Dahlia's:
gezonde gevulde wraps, luxe Italiaanse
broodjes en luxe tosti's verkocht.

Raani: 'Alles was binnen korte tijd
uitverkocht en gedurende de dag zijn er
maar twee kroketten en twee frietjes
verkocht. Een daverend, maar eerlijk
gezegd ook onverwacht groot, succes
wat zeker smaakt naar meer.'

https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/de+a12-zone/nieuwsberichten/2265917.aspx?t=Concept-ruimtelijke-positiebepaling-A12-zone-gemeente-Nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/binnenkort-starten-gesprekken-over-ontwikkeling-a-12-zone
https://www.pen.nl/artikel/binnenkort-starten-gesprekken-over-ontwikkeling-a-12-zone
mailto:griffie@nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/uitkomsten-bekend-van-de-dialoog-met-nieuwegeiners-over-de-a12-zone
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/verbreding-sportaanbieding-op-sportpark-galecop
https://www.pen.nl/artikel/verbreding-sportaanbieding-op-sportpark-galecop
http://nieuwegein-diamonds.nl
https://www.pen.nl/artikel/dahlias-keuken-en-dagbesteding-geeft-mensen-met-een-beperking-een-fijne-dagbesteding-op-sportpark-galecop
https://www.pen.nl/artikel/dahlias-keuken-en-dagbesteding-geeft-mensen-met-een-beperking-een-fijne-dagbesteding-op-sportpark-galecop
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
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Aanvoer zoetwater
naar West-Nederland
om verzilting tegen te gaan

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen voert de komende weken extra
zoetwater aan naar West-Nederland om
daar verzilting tegen te gaan. Dit ge-
beurt via drie routes. Op één van die
routes, namelijk op de Leidsche Rijn
tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en
Harmelen, geldt sinds maandag 18 juli
een vaarverbod in verband met het
aanzetten van gemaal De Aanvoerder.

De stroming op alle routes is sterker en de
waterpeilen kunnen hoger zijn dan nor-
maal. De sluis in Bodegraven wordt be-
perkt geschut, om zoveel mogelijk water
door te kunnen laten naar het westen.

De drie routes die ingezet worden zijn:
• De Leidsche en Oude Rijn vanaf het
Amsterdam-Rijnkanaal via De Meern,
Harmelen, Woerden naar Bodegraven-
Reeuwijk
• Het Merwedekanaal, de Doorslag en de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de
Enkele Wiericke in Nieuwegein, IJssel-
stein, Montfoort, Oudewater, Gouda, en
Krimpenerwaard
• De Lopikerwaardroute via gemaal De
Koekoek in Lopik, Polsbroek, Hekendorp
en Bodegraven - Reeuwijk

Sterke stroming en hogere waterpeilen
Op alle drie de routes is de stroming de
komende tijd sterker en zijn de water-
peilen hoger dan normaal. Zwemmen in
de rivieren, kanalen en weteringen op de
routes wordt afgeraden, omdat dit gevaar-
lijk kan zijn. Wie toch zin heeft in een ver-
frissende duik, kan het beste de officiële
zwemwaterlocaties opzoeken.

Waarom geldt er een vaarverbod
op de Leidsche Rijn
Er is geen doorvaart mogelijk ter hoogte
van gemaal De Aanvoerder op de kruising
van het Amsterdam-Rijnkanaal en de
Leidsche Rijn: de keerdeuren bij het
gemaal zijn permanent gesloten. De
Haanwijkersluis in Harmelen is gestremd.
Ook is er sprake van verhoogde stroom-
snelheden en 30 tot 60 cm hogere water-
peilen dan normaal.

Beperkte schuttijden sluis Bodegraven
Ook wordt de sluis in Bodegraven beperkt
geschut: om 10.00 uur, 12.00 uur, 16.00
uur en 19.00 uur is er één schutting op, en
één schutting af. Per schutting passen er
gemiddeld tien boten in de sluis (afhanke-
lijk van de grootte).

Hoe lang gelden het vaarverbod
en de beperkte schutting
De extra aanvoer van zoetwater is maan-
dag 18 juli ingesteld en zal meerdere
weken duren. In 2003 en 2018 duurde de
periode van beperkte schutting en het
vaarverbod twee maanden. Hoe lang het
nu gaat duren is onbekend: dat is afhan-
kelijk van de hoeveelheid neerslag in het
stroomgebied van de Rijn.

Andere gevolgen voor de scheepvaart
Houdt rekening met verhoogde water-
peilen en stroomsnelheden, en lagere
doorvaarthoogtes. Pas uw vaarsnelheid
aan om schade aan oevers en aange-
meerde schepen te voorkomen.

Woning aan de Zeearend
in de wijk Doorslag
blijft langer gesloten

De woning aan de Zeearend in de wijk
Doorslag die dinsdag 5 juli om veilig-
heidsredenen werd gesloten, blijft
voorlopig op slot. Dat heeft burge-
meester Frans Backhuijs besloten. ‘Dit
vanwege een voortdurende dreiging.’ Het
is de derde gesloten woning in de regio
Utrecht die langer op slot blijft.

De burgemeester heeft de woning geslo-
ten na signalen van politie en Openbaar
Ministerie (OM) over de veiligheid van
deze bewoners. De signalen bij politie en
OM zijn zodanig dat er sprake kan zijn van
een gevaar voor verstoring van de open-
bare orde en veiligheid. Waarschijnlijk
vanwege vanwege een conflict in het
drugsmilieu.

De woning blijft in ieder geval tot 25 juli
dicht. Daarnaast wordt tot 31 juli camera-
toezicht ingezet in het gebied van de
Zeearend. Beide beslissingen zijn volgens
de burgemeester noodzakelijk in het be-
lang van de openbare veiligheid.

60 Jaar getrouwd

De gemeente Nieuwegein feliciteert
het bruidspaar Derksen van harte met
hun zestigjarige huwelijk. Burge-
meester Frans Backhuijs ging bij het
paar op bezoek om hen te feliciteren
en in de bloemetjes te zetten.
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http://www.zwemwater.nl/
http://www.zwemwater.nl/
https://www.pen.nl/artikel/woning-aan-de-zeearend-gesloten-wegens-drugsruzie
https://www.pen.nl/artikel/woning-aan-de-zeearend-gesloten-wegens-drugsruzie
https://www.pen.nl/artikel/tijdelijk-cameratoezicht-in-de-zeearend
https://www.pen.nl/artikel/tijdelijk-cameratoezicht-in-de-zeearend
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
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Maak kans op kaarten
voor een rondvaart
door Nieuwegein

Museumwerf Vreeswijk is een binnen-
vaartmuseum met een werkende
scheepswerf. Het museum is gevestigd
op het oude terrein van Scheepswerf
en Machinefabriek Buitenweg.
Buitenweg vestigde zich in 1899 op
deze locatie. Buitenweg stichtte zijn
werfbedrijf eerder al in 1856 in hartje
Vreeswijk. De straatnaam Helling ver-
wijst naar de oude werflocatie. Buiten-
weg is in 2002 overgegaan in Museum-
werf Vreeswijk.

Sinds een jaar geven de medewerkers ook
rondvaarten door Nieuwegein. Samen met
de Museumwerf kun je kaarten winnen als
je meedoet met onze prijsvraag. Meedoen
met de prijsvraag kan tot zondag 14 au-
gustus aanstaande. De hoofdredacteur van
De Digitale Stad Nieuwegein trekt zes
winnaars uit alle inzendingen, zij krijgen
twee kaarten om mee te varen op zondag
21 augustus door Nieuwegein. Klik hier
voor de prijsvraag. Wil je eerder mee-
varen? Kijk dan op de website van de Mu-
seumwerf voor de kaartjes en rondvaart-
tijden.

Museumwerf Vreeswijk
De Museumwerf heeft zowel binnen- als
buitenruimten en vertelt voor jong en oud
het verhaal van de oude binnenvaart. Je
kunt historische schepen, de werkpaarden
van onze vroegere economie, levensecht
bekijken op de scheepshelling en in de
naastgelegen historische haven en de pas-
santenhaven.
Naast het Theehuys met gezellig binnen-
en buitenterras, is sinds kort een halte in-
gericht voor een nieuwe attractie: de
rondvaartboot.
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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: ‘Het is heet… heel heet. Met dit weer moet je binnen blijven of elders verkoeling zoeken. Maar alleen verkoeling zoeken is
niet genoeg! Een zonnesteek heb je pas door als het te laat is. Dus: spetter, pieter, pater, geniet van het water! En wees maar niet
schuw: zoek op die schaduw!’
Lees hier meer over het Nieuwegeins Hitteplan.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.museumwerf.nl/
https://www.pen.nl/prijsvraag/
https://www.pen.nl/prijsvraag/
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https://www.museumwerf.nl/
https://www.museumwerf.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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https://www.pen.nl/?s=hitteplan


Cursus iPad
en Samsung tablet
voor senioren

Voor menige 55-plusser valt het niet
mee om bij te blijven met de technolo-
gische ontwikkelingen en zeker die op
het gebied van iPads, tablets en mobie-
le telefoons. In samenwerking met ver-
schillende Buurtpleinen in Nieuwegein
organiseert de KBO-afdeling Nieuwe-
gein/Vianen cursussen voor senioren.
Ben je 55-jaar of ouder, heb je een
beetje ervaring met je apparaat, maar
wil je graag meer weten?

Dan is deze cursus iets voor jou!
Gedurende vier opeenvolgende dinsdagen
wordt tussen 10.00 en 12.30 uur les gege-
ven. Er wordt vanuit gegaan dat iedere
deelnemer alle vier de bijeenkomsten zal
bijwonen. Je betaalt een borg van 10 euro.
Na de vierde bijeenkomst krijg je die weer
terug. Er wordt begonnen met 15 deelne-
mers per cursus. De inschrijving is op
volgorde van aanmelding. Is die vol, dan
kom je op een wachtlijst.

Tijdens de cursus word je geholpen met
het omgaan met je eigen apparaat en leer
u ook de diverse mogelijkheden die het
apparaat heeft. De eerste serie lessen vin-
den plaats op Buurtplein Zuid aan de
Ratelaar 37 in Nieuwegein Zuid (nabij
winkelcentrum Hoog Zandveld).
De data zijn: dinsdag 4, 11, 18 en 15 okto-
ber 2022 van 10.00 tot 12:30 uur.

Cursus iPad iOS Apple
en Samsung Android tablet
Tijdens deze tweede serie lessen krijgen
de deelnemers les in de mogelijkheden die
het internet biedt, zoals zoeken op inter-
net, e-mailen, je foto’s beheren en na-
tuurlijk meer over veiligheid. Deze tweede
serie lessen worden gegeven in Buurtplein
Batau aan de Dukatenburg 1 in Nieuwe-
gein (nabij winkelcentrum Muntplein).
De data zijn dinsdag 22 en 29 november
en dinsdag 6 en 13 december 2022 van
10.00 tot 12.30 uur.

Aanmelden
Wil je meedoen met de cursus meld je dan
aan bij Corrie Poirters (0306014020) of
Angela Kok (0306063965).

Acht aanhoudingen
na geweldsincident
in Nieuwegein

De politie in Nieuwegein heeft naar
aanleiding van een geweldincident in
Nieuwegein twee verdachten aange-
houden. Het politieonderzoek ging
vervolgens verder en dit leidde tot nog
zes aanhoudingen.

Op 20 juni vind op de Vossenweide een
diefstal met geweld plaats. Het slachtoffer,
een 18 jarige man, raakt hierbij licht ge-
wond. Er worden twee tieners (17 en 18
jaar) uit Nieuwegein voor aangehouden.
Het onderzoek ging ondertussen verder.
Er kwamen nog twee verdachten in beeld
voor de mishandeling. Ook zij werden
aangehouden. Dit betroffen twee 18 jarige
mannen uit Nieuwegein.

Naar aanleiding van de onderzoeken naar
bovenstaande en andere geweldsinciden-
ten breidt het onderzoek zich vervolgens
verder uit naar onderzoek naar verdoven-
de middelen en een criminele jeugdgroep.
Dinsdag 19 juli doet de politie een inval in
een woning in Nieuwegein. De woning
wordt doorzocht waarbij onder meer drugs
in beslag wordt genomen. Er zijn op het
moment van de inval vier personen in het
pand aanwezig en zij worden aangehou-
den op verdenking van handel in verdo-
vende middelen. Dit waren een jongen
van 17 uit Utrecht en drie mannen van 19,
27 en 49 uit Nieuwegein.
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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: 'De andoornbij is een vrij zeldzame bij, zegt men op verschillende sites
van het internet.
Daar geloof ik niet in. Zeldzaam gezien, denk ik. Want als je dit bijtje al ziet
denk je: “Zal wel weer een soort zandbij zijn of zo”.
Maar het kan ook een klokjesdikpoot zijn, want ze heeft rossige haartjes op
haar achterwerk.
Of een mannetje van een of andere behangersbij of metselbij, die zijn vaak ook
nogal wittig behaard. Zo blijf je zoeken, tot je uiteindelijk of per ongeluk bij de
andoornbij uitkomt. Die bij is genoemd naar het plantengeslacht andoorn,

omdat haar lange tong het mogelijk maakt uit de lipbloemen van andoorns de nectar te snoepen. Dus de kans dat je een andoornbij
in de buurt van een of andere andoorn aantreft is behoorlijk groot. Maar dat zie je niet meteen.'

'In Nieuwegein zijn meerdere andoornsoorten te vinden. De moerasandoorn, aan randen van water of er in, de bosandoorn vaak
tussen struikgewas in parken, plantsoenen en zelfs in het IJsselbos en tenslotte de betonie, een tuinplant die soms verwildert en
momenteel in volle bloei staat in mijn eigen tuin.
En waarom zit de andoornbij op de foto dan niet op die betonie? Dat bijtje schrok van mij en ging iets verder op een bladtopje van
een sint janskruidplant zitten. Even afwachten tot zij weer veilig naar de betonie kon. Ik moest inzoomen op een veilige afstand.'

De Digitale Nieuwegeiner
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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/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


De Digitale Nieuwegeiner

22

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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De Digitale Nieuwegeiner
Lezersmail

Wil je reageren op een artikel in De
Digitale Nieuwegeiner? Heb je een tip
voor de redactie? Wil je Nieu-wegein
ergens op attenderen? Of vind je iets
van De Digitale Nieuwe-geiner?
E-mail dan naar redactie@pen.nl met
vermelding Lezersmail-DDN.
De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te
korten of niet te publiceren.

Wat is het?

Goede middag,
Wij hebben in ons pand aan de Handels-
kade 48 in Vreeswijk een glas in lood
raam gevonden met de naam BrookS.
In het pand zit nu een DamesSportschool
'Hart for her'. Bij navraag bij de eigenaar
van het pand, Marcel van Straaten, werd
ons duidelijk dat er voorheen een fietsen-
makerij heeft gezeten, vandaar de link
met Brooks Zadelmakerij. Brooks is
namelijk ook een fietszadel-fabrikant.
Heeft u enig idee van de historie van dit
pandje?

Het 'reclame' bord is een aantal weken
geleden gevonden in de poort tussen
pand nr 50 en nr 48.
Het heeft daar blijkbaar tientallen jaren
gestaan, daar het door het vuil niet eens
herkenbaar was als glas in lood.
Na het schoongemaakt te hebben bleek
dat het ook beschadigd was (rechterkant)
maar de ontbrekende glasdelen waren er
nog wel bij.

_________________________________

Oproepje

Wat was het warm deze week.
En er lijken nog meer warme, zo niet
hete, dagen aan te komen. Natuurlijk
kunnen we dan massaal aan de airco's.
Maar of dát de juiste oplossing is...

Wat doe jíj om de warmte binenshuis
tegen te gaan? Wie weet heb je wel DE
oplossing bedacht. Laat het ons weten.
Dan kunnen we samen onze mede-
Nieuwegeiners helpen de (te) warme
dagen door te komen.

Nieuwegein
vangt mogelijk
100 tot 200 asielzoekers
op in Riviercruiser
in Vreeswijk
(vervolg van pagina 10)

nen verblijven. Wij verwachten over
2 weken te weten of dit mogelijk is en
waar en wanneer de boot dan zou
afmeren in Nieuwegein. COA betaalt
de boot en alle faciliteiten en be-
mensing die nodig zijn op de boot’
aldus het college in de brief.

Oekraïense vluchtelingen
Na het uitbreken van de oorlog in
Oekraïne kwam al snel een stroom
vluchtelingen naar Nederland op
gang. In een bijzonder snel tempo
zijn hiervoor, onder coördinatie
van de Veiligheidsregio, in heel
veel gemeenten opvangplekken
gerealiseerd. In eerste instantie
voor drie maanden, maar al snel
bleek dat het langer nodig is. Ook
worden veel Oekraïense vluchte-
lingen opgevangen door particu-
lieren.

Nieuwegein is begonnen met de
gemeentelijke opvang in de Luifel-
stede. Hier verbleven begin juli 93
vluchtelingen. Daarnaast zijn 95
Oekraïense vluchtelingen opge-
vangen door particulieren. In to-
taal worden dus 188 Oekraïense
vluchtelingen opgevangen in
Nieuwegein. Vanaf 14 juli is de op-
vang aan de Rembrandthage
geopend. Dit biedt ruimte om een
deel van de vluchtelingen uit de
Luifelstede te verplaatsen, zodat
hier iets meer leefruimte ontstaat.
Daarnaast kunnen daar vluchtelin-

gen gehuisvest worden die niet
langer opgevangen kunnen worden
door particulieren.

Voor zowel de Luifelstede als de
Rembrandthage geldt dat de pan-
den relatief snel worden afgebro-
ken ten behoeve van nieuwbouw.

Vanwege de werkzaamheden in
het gebied rondom de Luifelstede
staat op de planning dat Luifel-
stede op 1 november sluit. De
gemeente Nieuwegein onderzoekt
op dit moment wat het kost om de
opvang te verlengen tot uiterlijk
31 maart 2023. Het pand aan de
Rembrandthage is beschikbaar tot
31 december 2022.

Oekraïense vluchtelingen
in Schippersinternaat
in Vreeswijk
Nieuwegein werkt achter de scher-
men aan een locatie waar de
Oekraïense vluchtelingen voor
langere tijd kunnen blijven. Het
schippersinternaat aan de Indus-
trieweg lijkt daarvoor geschikt te
zijn omdat het internaat daar weg-
gaat. Deze locatie lijkt volgens de
gemeente ‘kansrijk‘. Binnen
afzienbare tijd zal ook het college
met een besluit hierover komen.

Het pand aan de Luifelstede

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/komst-oekrainers-vanaf-20-juni-verwacht-op-locatie-altrecht-galecop
https://www.pen.nl/artikel/komst-oekrainers-vanaf-20-juni-verwacht-op-locatie-altrecht-galecop


De Digitale Nieuwegeiner

24

Deze keer in de rubriek
‘Toen & Nu’ een foto
uit 1971. Nieuwegein werd
gevormd door de samen-
voeging van Jutphaas en
Vreeswijk.

In 2021 vierden wij dat onze
stad 50 jaar bestond. De foto
van Toen werd al die jaren
terug ook gemaakt. De flats
aan het Nijpelsplantsoen
links, een school op de voor-
grond rechts en midden op de
achtergrond enkele woningen
aan de van Reeslaan.

De foto, zowel die van Toen
als Nu, is genomen vanaf de
Sluyterslaan. Toen versteend
en Nu geasfalteerd. Langs de
Sluyterslaan zijn op deze plek
alle scholen verdwenen en
hebben plaatsgemaakt voor
appartementen.

Als je heel goed kijkt, links
van de heg op de foto van
Nu, daar begint de Werkman-
laan. Eerst als klein laantje
langs het watertje dat zich
even verderop ‘laan’ mag
noemen richting de Israëls-
laan. De beplanting zal net
zijn aangelegd. En wat is het
groen Nu hè! Iets wat toch
steeds weer opvalt.

Bij de flat aan het Nijpels-
plantsoen, de eerste links,

staat een bouwkeet. Zullen de
flats nog niet zijn opgeleverd?

Wat gaat er Nu met de flats
gebeuren, want ze staan Nu
in de steigers vanwege beton-
rot. Dat probleem zal nog
moeten worden opgelost. Een
mooi plaatje uit 1971.

Heb je ook een oude foto?
Stuur hem naar onze redac-
tie. Liefst met je eigen ver-
haal. Onze fotograaf

Jordi Jupijn maakt er dan een
‘Toen & Nu’ van.

Het Nijpelsplantsoen

https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-nijpelsplantsoen-voelen-zich-onveilig
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