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MORSEBAAN

DEZE WEEK

• Agenda
• Vier de zomer bij de Buurtpleinen
• Nieuwegeiner belaagt vrouwen
• Blauwe Brug gemeentelijk monument
• Kroegbaas veroordeeld wegens

doodsbedreiging burgemeester

• One Trick Pony bij AHN Zomerfestival
• De kleine wintervlinder in de zomer
• En weer reden de trams niet
• Bel alleen bij echte spoed
• Klaverjasmarathon bij Pétanque
• Samen maken we het verschil
• 'En hier gaan we naar toe'
• Woning aan Zeearend langer dicht
• Alle nieuwbouwprojecten in

Nieuwegein op één plek te vinden
• Nieuwe kunst in de Middenhof

• Nieuwegeinse wegpiraat blijft in cel
• Veroordelingen voor faciliteren

illegale hennepteelt
• Achtervolging van Nieuwegein tot

Breda

G-tennis sluit het seizoen spetterend af, maar...

Gerald Martindale uit Toronto (Canada)
bespeelt Nieuwegeins carillon

• Jut & Zo hebben vakantie

• Politiek stelt vragen over uitvallen tram door warmte

• Eerste zeven doortraproutes klaar voor gebruik
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Ode aan de Blauwe Brug

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


Zomerse Oosterse salade
met tonijn

Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker voor de rubriek ‘Koken met
PEN’ een zomerse Oosterse salade met
tonijn. Eric: ‘Inmiddels hebben we al heel
wat zomerse dagen achter de rug. Ik ben
niet heel erg van salades maar deze was
erg lekker en makkelijk te maken'.
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 Morsebaan in de wijk Plet-
tenburg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Nieuwegeinse gemeenteraad
organiseert Week van de Democratie

Op donderdag 15 september vindt de Internationale Dag van de
Democratie plaats. In dat kader organiseert de Nieuwegeinse
gemeenteraad in week 37 de Week van de Democratie.

De week zal in het teken staan van zichtbaarheid van de raad en
verbinding met de inwoners van Nieuwegein. Daarom kunnen inwoners
de hele week onder het genot van een kop koffie het gesprek aangaan
met de raadsleden. Die staan in verschillende wijkwinkelcentra.

Tijdens deze gesprekken hoopt de raad contact tot stand te brengen met
inwoners uit alle hoeken van de samenleving. Van toevallige
voorbijganger tot vaste volger, de raadsleden willen met iedereen in
gesprek. Daarom nodigt Nieuwegein in de Week van de Democratie de
inwoners uit om te dineren met raadsleden en de Raadsvergadering bij te
wonen etc. De raadsleden zullen ook één of meerdere scholen bezoeken
en brengen zij graag onder de aandacht dat de fractievergaderingen
openbaar zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie lanceren de gemeente Nieuwegein in augustus een
aparte pagina op haar website. Inwoners van Nieuwgeein kunnen zich
vanaf dan ook aanmelden voor activiteiten via het e-mailadres
griffie@nieuwegein.nl.

Door de Verenigde Naties is 15 september uitgeroepen tot de
‘Internationale Dag van de Democratie’ (International Day of Democracy).
Op deze dag wordt stilgestaan bij de toestand van de democratie in de
wereld. Democratie is een proces en een doel dat alleen met volledige
steun van de internationale gemeenschap een realiteit kan worden voor
iedereen.

De waarden van vrijheid, mensenrechten en algemeen kiesrecht zijn
essentieel voor de democratie. De democratie is op haar beurt de
natuurlijke omgeving voor de bescherming en verwezenlijking van de
mensenrechten. De band tussen democratie en mensenrechten is
vastgelegd in artikel 21, lid 3, van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, waarin staat:

'De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de
regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke
verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en
gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een
procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.'
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Samen maken we het verschil

Wij maken op dit moment best een onrustige tijd mee. Dat merk ik ook
als ik Nieuwegeiners spreek. Mensen zijn bezorgd over diverse zaken,
die ik hier in willekeurige volgorde noem: de oorlog in Oekraïne en de
gevolgen daarvan, de woningnood, de opvang van vluchtelingen, corona
dat nog steeds onder ons is, de gevolgen van het stikstofbeleid voor de
boeren en de woningbouw, de energiecrisis en alles wat daar mee
samenhangt en de veiligheid in onze gemeente.

Het zijn allemaal vragen waar ik als burgemeester dagelijks mee bezig
ben. Soms heb je direct invloed en kun je het verschil maken, maar vaak
zijn het onderwerpen die vooral door de landelijke politiek besloten
moeten worden en waar helaas veel tijd mee gemoeid is. De gemeente
kan daar soms een kleine, maar wel belangrijke bijdrage aan leveren.

Steeds vaker ontmoet ik mensen die vragen om lange termijn beleid,
maar dat betekent niet dat we nu niets hoeven te doen. Actueel is de
vraag aan alle gemeenten om een bijdrage te leveren aan de opvang van
vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Als college van
Nieuwegein willen wij die bijdrage leveren. Daarom onderzoeken we de
mogelijkheden om voor 4 tot 6 maanden een riviercruiseschip een
ligplaats te bieden. Daar kunnen 100 tot 200 vluchtelingen of status-
houders op wonen. Ik hoop dat wij als Nieuwegein kunnen laten zien dat
wij een gastvrije gemeente zijn en bereid zijn om een bescheiden
bijdrage te leveren aan de oplossing van een groot landelijk probleem.
Zoals we dat al jaren laten zien met de huisvesting van statushouders,
waar wij voldoen aan onze opdracht. Daarbij hoort dan wel dat we
doorgaan met het bouwen van huizen voor iedereen, zoals in Rijnhuizen
en in City.

Ik wens iedereen mooie zomerdagen met op zijn tijd voldoende
verkoeling.

Burgemeester Frans Backhuijs
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AGENDA

• 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
• 5 aug: Canadees Gerald Martindale

bespeelt carillon
• 6 aug: AHN, Laagdrempelig bewegen
• 7 aug: Melanie Ryan & The Wise Guys
• 9 aug: Buurtfestijn Lijsterbesstraat
• 11 aug: Expeditie Robinson Natuur-

kwartier
• 13 aug: AHN, Petanque met uitleg
• 14 aug: Martin B. Kafmann & Rooie

Arie
• 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: Vuurvlinder & Venice in

Wonderland
• 28 aug: Another Story & Sing Along

o.l.v. Margreet de Ruijter
• 3 sep: Authentieke Dag Vreeswijk
• 3 sep: Pieremachocholtocht
• 3 sep: Bootjesdag Museumwerf
• 3 sep: Klaverjasmarathon
• 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.
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Wederom verontwaardiging
over stopzetten
ophaal frequentie GFT bak

Het is niet de eerste keer dat inwoners
van Nieuwegein en raadsleden gecon-
fronteerd worden met onbegrijpelijke
besluiten van het Reinigingsbedrijf
Midden Nederland (RMN). Wanbeleid
bij het bestuur van het bedrijf die het
vuil ophaalt in Nieuwegein, Zeist,
Soest, IJsselstein, Baarn en Bunnik
kostte de inwoners over het boekjaar
2020 alleen al 675.000 euro.

Dit was een tekort op het huishoudboekje
over het jaar 2020. Omdat de gemeenten
zelf eigenaar zijn van het RMN, moesten
de gemeenten het tekort ook zelf evenre-
dig ophoesten. Dat kostte Nieuwegein
ruim 200.000 euro. Daarop volgde een
verhoging van 6,4% op de tarieven voor
rioolrechten en afvalstoffenheffing.

De politiek, maar ook de inwoners in Nieu-
wegein werden 12 juli weer onaangenaam
verrast. In de media liet de vuilnisophaal-
dienst weten dat per direct werd gestopt
met het wekelijks ophalen van de GFT
container in de zomer. Ook afgelopen jaar
werden de bewoners hiermee geconfron-
teerd.

De Verenigde Senioren Partij (VSP) tegen
onze redactie: ‘Met onmiddellijke ingang
werd de frequentie deze maand terug-
gezet naar 2 wekelijks terwijl juist de we-
kelijkse ophaalfrequentie veel overlast
tegengaat. Stank, maden en ander onge-
dierte zijn bij zomerse temperaturen de re-
den geweest om de ophaalfrequentie naar
wekelijks te zetten’ Volgens de VSP reden
om het nieuwe gemeentebestuur eens
aan de tand te voelen over deze eenzijdi-
ge actie van RMN. Eerder kreeg het be-
stuur van RMN de zak wegens wanbeleid.

In een brief aan het college van burge-
meester en wethouders had de VSP al
eerder gevraagd wie opdracht/akkoord
had gegeven tot het stopzetten van het
wekelijks ophalen van de GFT kliko in de
zomerperiode. Je moet weten dat het Al-
gemeen Bestuur van RMN bestaat uit de
zes verantwoordelijke wethouders van de
deelnemende gemeenten. In Nieuwegein
is dat GroenLinks wethouder Marieke
Schouten. Dus iemand had het moeten
weten. Het college gaf het onderstaande
antwoord op de vraag:
‘De directie van RMN heeft dit besloten.
Gemeente Nieuwegein werd (net als de
RMN-gemeenten Soest en Zeist) hierdoor
onaangenaam verrast. De onverwachte
piek in het ziekteverzuim, als gevolg van
de opleving van Corona, zorgde ervoor
dat de zomerroosters niet geheel gevuld
konden worden. De GFT-minicontainers
worden nu net als gebruikelijk om de week
geledigd. In 2020 was dit overigens ook
het geval en heeft er achteraf een ver-
rekening plaatsgevonden van de niet uit-
gevoerde dienstverlening.’

De VSP wil graag weten wanneer het col-
lege op de hoogte is gesteld van de wijzig-
ing in de ophaalfrequentie. Ook zijn er vra-
gen over de communicatie en wil zij weten
hoe groot de verrekening is geweest van
de niet verleende diensten in 2020 toen
het zelfde akkefietje plaatsvond. De on-
derstaande vragen zijn door de VSP
gesteld:
1 Wanneer is het college op de hoogte
gesteld van de wijziging in ophaalfrequen-
tie?
2 Welke communicatie heeft de gemeen-
te Nieuwegein gebruikt om de inwoners
hiervan op de hoogte te brengen?

3 Is de RMN directie bevoegd om dit
besluit zelfstandig te nemen, m.a.w. is dit
geregeld in een directiebesluit?
4 Welke rol speelde het Dagelijks Bestuur
in deze besluitvorming?
5 Wat vind het college en onze wethou-
der (DB en AB lid) van deze gang van za-
ken?
6 Een routeplanning van de vuilophaal-
dienst is volgens ons al enige weken van
te voren bekend en zo ook de mogelijke
problemen. Waarom heeft de RMN en/of
het college hier niet eerder over gecom-
municeerd richting onze inwoners?
7 Is hier daadwerkelijk sprake van over-
macht of heeft de RMN de makkelijkste
weg gekozen?
8 Is er een boeteclausule voor de RMS
voor dit soort eenzijdig verminderde
dienstverlening?
9 In 2020 heeft dit ook al plaatsgevonden
en heeft achteraf een verrekening plaats-
gevonden van de niet verleende dienst-
verlening. Hoe groot was die verrekening
en wat heeft dat voor een gevolg gehad
op de afvalstofheffing (mag niet meer dan
kostendekkend zijn)?
10 Met welke verlaging van de afvalstof-
heffing kan een huishouden in Nieuwegein
rekening houden door de geannuleerde
ophaalrondes?
11 Wat gaat het college doen om herha-
ling te voorkomen?
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Woning aan de Zeearend
blijft langer dicht

De woning aan de Zeearend blijft
langer dicht. Dat heeft burgemeester
Frans Backhuijs besloten. De woning
werd eerder tot 25 juli gesloten, maar
vanwege ‘een voortdurende dreiging
door een drugsconflict’ is besloten om
het pand voor langere tijd dicht te
houden. Ook vier andere woningen in
en rond Utrecht blijven dicht. Dit heb-
ben de burgemeesters na overleg met
politie en het Openbaar Ministerie als
advies gekregen. Het is onbekend tot
wanneer de woningen gesloten blijven.

Ook het cameratoezicht aan de Zeearend
blijft gehandhaafd. Door het plaatsen van
een camera verwacht Backhuijs dat er
een preventieve werking is, het veilig-
heidsgevoel van omwonenden te ver-
sterken, waarheidsvinding te kunnen die-
nen en politiecapaciteit gerichter te kun-
nen sturen. Cameratoezicht is onderdeel
van maatregelen in het kader van de

handhaving van de openbare orde zoals
nauw contact met omwonenden, extra
controles en aanwezigheid in de wijk en
afstemming met de politie en het Open-
baar Ministerie.

Behalve in Nieuwegein, zijn ook woningen
in Hoef en Haag (twee), Utrecht Over-
vecht en Tienhoven gesloten. In alle ge-
sloten woningen heeft familie gewoond
van een persoon die betrokken zou zijn bij
de diefstal van een grote partij cocaïne.
Om hoeveel is niet bekend gemaakt, maar
duidelijk is dat het om een grote hoeveel-
heid moet gaan.
Naar aanleiding van het lopende onder-
zoek heeft de politie inmiddels een
47-jarige man uit Den Haag aangehou-
den. Hij zit in hechtenis. De Hagenees is
een oude bekende van de politie en woon-
de voorheen in Utrecht. De politie ver-
wacht meerdere personnen te kunnen
gaan aanhouden.

Kunst in de Middenhof

Sinds gisteren is er weer werk van twee
nieuwe exposanten te zien in restau-
rant de Middenhof aan de Duetlaan.
Dus als je er een hapje eet, loop even
rond en bewonder het werk van Niny
Zitman en Willy Begeman! De exposi-
tie duurt tot en met 29 januari.

Niny Zitman
Deze kunstenares uit Nieuwegein is altijd
op zoek naar details en werkt afwisselend
met houtskool, softpastel, oliekrijt en
acrylverf. Zitman: ‘Ik ben steeds op zoek
naar details uit voorwerpen die mij boeien
qua kleur, vorm en structuur. Door deze
sterk te vergroten ontstaat er een verrassend
abstract werk.’

Zitman geeft haar werken geen titels zo-
dat de kijker zijn eigen fantasie geheel
zijn gang kan gaan. Na twee jaar studie
beeldend werk heeft Zitman bij Artibus
een studie schilderen algemeen gevolgd
en geeft momenteel cursussen orientatie
tekenen en schilderen voor volwassenen.

Willy Begeman-van Zijl
Willy is eveneens een kunstenares uit
Nieuwegein en was als kind al dol op teke-
nen. Door werk, huwelijk, kinderen en
verplichtingen werd deze hobby op de
plank gezet. Kleding maken was een grote
hobby en uiteindelijk begon het toch weer
te kriebelen om het schilderen op te
pakken.

Willy: ‘Schilderen geeft mij veel rust en ik
vergeet dan alles om mij heen.’Willy
begeleidt creatieve activiteiten in de Kids
Art Club en is overblijfmoeder en crea-
tieve oma van haar kleinkinderen.
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OMKIJKEN

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

Juli 2012

Zomervakantie. De fietsenstalling van het Oosterlicht
College is leeg. Op twee achtergebleven 'weesfietsen'
na. Fietsen van geslaagden die nu aan hun
studententijd beginnen? Wie weet...

https://www.pen.nl/artikel/tijdelijk-cameratoezicht-in-de-zeearend
https://artbyniny.nl/
https://www.pen.nl/artikel/pentekening-expositie-willy-begeman
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https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken


De Digitale Nieuwegeiner

6

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


De Digitale Nieuwegeiner

7

Eerste zeven Doortraproutes
in provincie Utrecht klaar voor gebruik

In de gemeenten Houten, Nieuwegein en Veenendaal zijn
de eerste Doortraproutes klaar. Doortraproutes zijn
toegan-kelijke fietsroutes van ongeveer 25 km over ruime
paden met onderweg veel groen. Op deze routes kunnen
senioren genieten van een rustige fietstocht met weinig
obstakels en relatief veilige oversteekpunten. In deze drie
gemeenten zijn er nu in totaal zeven Doortraproutes klaar
voor gebruik.

Het landelijke programma Doortrappen, ontwikkeld door het
Ministerie van I&W, wil dat senioren zo lang mogelijk veilig blijven
fietsen. Om dat te bereiken worden in Doortrappengemeenten
diverse activiteiten georganiseerd. Op dit moment telt onze
provincie twaalf van zulke gemeenten. Tijdens de activiteiten
kunnen de deelnemers bijvoorbeeld hun fiets laten checken door
een fietsenmaker, oefeningen leren om fit te blijven, een
fietsvaardigheidsparcours afleggen of samen een fietstocht
maken.

Kenmerken van een Doortraproute
Doortraproutes hebben een aantal kenmerken waardoor ze
geschikt zijn voor een rustige en ontspannen fietstocht. De
routes gaan over rustige wegen die het liefst autoluw zijn.
Daarnaast zijn ze voldoende breed in verhouding tot de drukte
op de wegen, wordt er gezocht naar ‘vergevingsgezinde’ randen
en bermen (waardoor een stuurfout niet meteen tot een ongeluk
leidt) en staan er het liefst geen paaltjes of andere obstakels op
de route. Uiteraard wordt ook de kwaliteit van het wegdek
meegenomen en worden steile hellingen vermeden.

De kruispunten krijgen ook extra aandacht. Op Doortraproutes
liggen voornamelijk rustige kruispunten met voldoende zicht bij
het oversteken. Het laatste, maar zeker niet minst belangrijkste,
kenmerk van een Doortraproute is dat de route in een
aantrekkelijke omgeving ligt met voldoende afwisseling in het
landschap. Door deze kenmerken toe te voegen aan de routes

wordt er rekening gehouden met de veranderende capaciteit van
de oudere fietser.

Getest door vrijwilligers
De Doortraproutes zijn, in opdracht van provincie Utrecht,
samengesteld door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en getest
door vrijwilligers uit de Doortrappendoelgroep. De ervaringen en
suggesties van deze vrijwilligers zijn door VVN meegenomen in
de definitieve versie van de routes. De routes bestaan uit een
routekaart met knooppunten, routebeschrijving en GPX-bestand.
Alle Doortraproutes in provincie Utrecht zijn online en gratis
beschikbaar voor iedereen.

Doortraproutes in Nieuwegein, Veenendaal en Houten
Van de zeven Doortraproutes in onze provincie liggen er drie in
gemeente Nieuwegein. De eerste Nieuwegeinse route
(Laagraven, 25 km) laat je de verschillende kanten van de stad
ontdekken waarbij water en groen, beschermde dorpsgezichten
en moderne gebouwen elkaar afwisselen. De tweede route (Lek
en Linieroute, 29km) geeft een goed beeld van het militair
erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De derde route
(Schalkwijk, 25 km) is een landelijke en waterrijke route.

Ook Veenendaal beschikt over drie Doortraproutes. De
Veenendaal/Rhenen route (27 km) gaat door het bosgebied van
verschillende landgoederen. Bij de Veenendaal/Binnenveld route
(30 km) rijd je langs het Valleikanaal en door het natuurgebied
de Binnenveldse Hooilanden. De laatste Veenendaalse route
(Veenendaal) brengt je door de dorpen Renswoude en
Scherpenzeel en gaat verder langs akkerlanden en groene
weides.

De Doortraproute in Houten is 28 km en gaat recht door Houten,
door het landelijke gebied van Schalkwijk en Tull en ’t Waal en
brengt de fietser in het erfgoed van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.doortrappen.nl/
http://www.vvn.nl/
https://vvn.nl/nieuws/utrecht/doortraproutes
https://doortrappen.nl/nieuws+over+doortrappen/2245930.aspx
https://vvn.nl/files/media/files/Doortrapoute%20Nieuwegein%20Laagraven_0.pdf
https://vvn.nl/files/media/files/Doortrapoute%20Nieuwegein%20Laagraven_0.pdf
https://vvn.nl/files/media/files/Doortrapoute%20Nieuwegein%20Langs%20Lek%20en%20Linie.pdf
https://vvn.nl/files/media/files/Doortrapoute%20Nieuwegein%20Langs%20Lek%20en%20Linie.pdf
https://vvn.nl/files/media/files/Doortrapoute%20Nieuwegein%20-%20Schalkwijk.pdf
https://doortrappen.nl/nieuws+over+doortrappen/2267257.aspx
https://vvn.nl/files/media/files/Doortraproute%20Veenendaal%20Rhenen%20Prattenburg.pdf
https://vvn.nl/files/media/files/Doortraproute%20Veenendaal%20Binnenveld.pdf
https://vvn.nl/files/media/files/Doortraproute%20Veenendaal%20Binnenveld.pdf
https://vvn.nl/files/media/files/Doortrapoute%20Houten%20Langs%20Lek%20en%20Linie_0.pdf
mailto:anneke@bouwgein.nl


Veroordelingen
voor faciliteren
illegale hennepteelt
vanuit groothandel
in Nieuwegein

Twee 50-jarige mannen uit Nieu-
wegein zijn door de rechtbank
Midden-Nederland veroordeeld tot
een gevangenisstraf van een jaar
waarvan een half jaar voorwaarde-
lijk. Ook moeten ze beiden een
geldboete betalen van € 81.000.

De twee mannen waren directeuren
van een groothandel aan de Ravens-
wade in Nieuwegein die artikelen
verkocht die gebruikt kunnen worden
voor de illegale hennepteelt. Ze
maakten in vier jaar tijd een omzet
van ongeveer 102 miljoen euro. Ook
een zoon van één van de twee en een
andere man zijn veroordeeld voor
hun betrokkenheid. Een vijfde ver-
dachte is vrijgesproken.

Groothandel
De twee mannen uit Nieuwegein had-
den de groothandel al langer. Ze ver-
kochten al vóór 2015 artikelen aan
bedrijven die gebruikt kunnen wor-
den voor de illegale hennepteelt. Dit
werd vanaf maart 2015 strafbaar. Hier
waren de mannen zich ook van be-
wust. Naar eigen zeggen hebben ze er
toen alles aan gedaan om te voorko-
men dat hun artikelen gebruikt zou-
den worden voor de grootschalige
hennepteelt. Ze verklaren dat ze ar-
tikelen verkochten aan bedrijven en
dat ze dan vervolgens geen zicht
meer hadden op wat er met de spul-
len gebeurde. Ze gingen er vooral
van uit dat het gebruikt werd voor
hobbymatige en medicinale hen-

nepteelt. Maar dat gelooft de recht-
bank niet. De aard en de omvang van
de verkochte en de te koop aangebo-
den artikelen past daar niet bij. Zo
ging het in sommige gevallen om
zeer grote apparatuur en machines.

De rechtbank maakt uit tapgesprek-
ken op dat de verdachten zich wel
degelijk bewust waren van wat de
bestemming van hun artikelen was.
Daarnaast is op de computer van de
groothandel een instructie voor het
maken van een hennepkwekerij ge-
vonden.

Undercoveractie
Naast de twee directeuren is ook een
56-jarige man uit Soesterberg ver-
oordeeld. De rechtbank legt hem een
maand voorwaardelijke gevangenis-
straf én een taakstraf van 100 uur op.

De man werkte als vertegenwoordiger
van de groothandel in het buitenland.
Op een cannabisbeurs werd hij be-
naderd door undercoveragenten en
uiteindelijk leidde dat contact tot een
levering van apparatuur voor hen-
nepkwekerijen. Een 53-jarige man uit
Tilburg is door de rechtbank vrijge-
sproken. Hij speelde een rol bij de
strafbare feiten, maar het is niet be-
wezen dat dat ook een leidingge-

vende rol was. Terwijl juist enkel dat
hem door het Openbaar Ministerie
werd verweten.

Tot slot is ook een 26-jarige Nieuwe-
geiner, de zoon van één van de direc-
teuren, veroordeeld tot een voor-
waardelijke celstraf van 3 maanden
en een geldboete van € 10.000,-. Hij
gaf leiding aan een winkel in Nieuwe-
gein die spullen op voorraad had die
geschikt waren voor illegale hennep-
kwekerijen.

In stand houden
illegale hennepteelt
De rechtbank neemt het de verdach-
ten en bedrijven in deze zaak zeer
kwalijk dat zij een bijdrage hebben
geleverd aan het in stand houden van
de illegale hennepteelt en alleen
dachten aan geld verdienen.

Naast de opgelegde straffen aan de
verdachten worden ook alle bezittin-
gen en alle gelden van vijf bedrijven
verbeurd verklaard. Dit betekent dat
alles in beslag genomen is en de ver-
dachten het ook niet meer terugkrij-
gen. De waarde hiervan loopt op tot
in de miljoenen euro’s. De bedrijven
zijn door de rechtbank veroordeeld
voor het witwassen van inkomsten
van de groothandel.

8

FOTO VAN DE WEEK

Mathijs Romans bracht de gemeente via twitter op de
hoogte van een best vervelend foutje. Zo kan de
provincie dan wel vol trots laten weten dat er in en
rond Nieuwegein een tweetal Doorfietsroutes zijn,
maar de gemeente brengt de 'Doorfietsers' behoorlijk
in verwarring. Erger nog: een alternatief wordt niet
geboden. Doorfietsen in Nieuwegein eindigt kennelijk
in een doodlopende Herenstraat.

Mathijs tweet:
'@Gem_Nieuwegein De Herenstraat tussen Jutphaas
en centrum is een provinciale "doorfietsroute" en is
een van de belangrijkste fietsroutes van Nieuwegein.
Deze route is niet afgesloten, maar dit bord suggereert
van wel. Waarom wordt de fiets hier vergeten?'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/om-eist-celstraffen-en-wil-miljoenen-afpakken-van-directeuren-van-nieuwegeinse-groothandel-voor-hennepkwekers
https://www.pen.nl/artikel/om-eist-celstraffen-en-wil-miljoenen-afpakken-van-directeuren-van-nieuwegeinse-groothandel-voor-hennepkwekers
https://www.pen.nl/artikel/waren-nieuwegeiners-grootleveranciers-voor-professionele-hennepteelt-wij-hebben-niets-illegaals-gedaan
https://www.pen.nl/artikel/waren-nieuwegeiners-grootleveranciers-voor-professionele-hennepteelt-wij-hebben-niets-illegaals-gedaan
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Huisartsenposten
kunnen
vele telefoontjes
niet meer aan:

‘Bel alleen
bij echte spoed’

Zit je met een zorgvraag en is je
huisarts gesloten? Denk dan
even goed na hoe urgent het
probleem is voordat je de huis-
artsenpost belt. Die oproep doen
spoedposten in de regio Utrecht.
'Bel alleen bij echte spoed', zegt
medisch directeur Pim Achter-
berg bij de Huisartsenpost Nieu-
wegein.

De huisartsenposten kunnen de
vele telefoontjes niet meer aan.
Hieraan liggen meerdere factoren
ten grondslag. 'De basisproblema-
tiek is toch wel het feit dat we te
weinig triagisten, telefonisten en as-
sistenten kunnen vinden', legt
Achterberg uit. 'Daardoor is de in-
stroom aan telefoontjes te hoog voor
wat wij kunnen verwerken.'

Schil aan reserves
'Daarnaast is het nu natuurlijk
zomervakantie en wil ook ons per-
soneel er even tussenuit kunnen',
vult hij aan. Daardoor wordt de
schil aan reserves kleiner. 'En daar
bovenop hebben we de afgelopen we-
ken natuurlijk ook te maken gehad
met een flinke coronagolf, met ook
bij ons besmettingen. Die drie fac-
toren samen zorgen ervoor dat wij
ruim onder onze minimale bezetting
uitkomen.'

En dat is problematisch, want
daardoor worden de wachttijden

langer. Aan de telefoon, maar vaak
ook in de wachtkamer. Tot gevaar-
lijke situaties leidt dit voorlopig
nog niet, vertelt Achterberg. 'Het
lukt gelukkig nog wel om de spoed-
zaken op tijd af te handelen. Maar
het wordt wel steeds lastiger om de
minder noodzakelijke zorg te verle-
nen.'

Maar wanneer moet je nu
wel bellen? En wanneer niet?
Dat hangt van de situatie af, vol-
gens Achterberg. Een sluitend
antwoord heeft hij dan ook niet. 'Ik
denk dat het heel belangrijk is dat
mensen voordat ze het nummer van
de huisartsenpost intoetsen op hun
telefoon, even goed nadenken of deze
zorgvraag niet ook gewoon kan
wachten tot de huisarts terug is',
stelt hij.
In sommige gevallen is dat echter
lastig, weet ook Achterberg. 'In dat
geval heb ik wel een aantal websites
waar je terecht kunt. De bekendste is
thuisarts.nl. Mocht je dan nog steeds
twijfelen, dan kun je ook naar de site
moetiknaardedokter.nl. Daar kun je
dan uitzoeken of zorg meteen nood-
zakelijk is of dat je misschien later of
helemaal niet naar een dokter moet.'

Veilige marge
Grote risico’s kleven er volgens
hem niet aan het raadplegen van
het internet, mits je goed de
aangegeven stappen doorloopt.
'Deze sites zijn gemaakt door profes-
sionals die absoluut geen risico wil-
len lopen dat ze iets missen', stelt
hij. 'Als wij de telefoon opnemen
stellen wij soortgelijke vragen als
websites en daar zit een veilige mar-
ge in. Dus je komt eigenlijk altijd aan
de veilige kant uit.'

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: ‘De Tour de France is weer voorbij, maar
gelukkig kunnen we ons op het volgende fiets-
feestje verheugen: de Spaanse wielerronde La
Vuelta! Op 19 augustus zoeft de eerste etappe
zelfs vlak langs ons heen door Utrecht. De
Vuelta heeft ook een Nieuwegeins tintje want
Nieuwegeiner Martin Minjon ontwierp en
verkoopt deze prachtige wielershirts. Heb je de
wielersmaak te pakken? Sluit je aan bij WTC
Nieuwegein of bij Wielervereniging Het Stadion.’FOTO: ESTHER RIETMAN

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.lavueltaholanda.com/route-1-utrecht-utrecht/
https://www.pen.nl/artikel/ontdek-nieuwegeiners-op-de-fiets-2
https://www.behance.net/gallery/21046115/Vuelta-2022-Cycling-Shirt-Worldwide-Hit-
http://wtcnieuwegein.nl/
http://wtcnieuwegein.nl/
https://www.wvhetstadion.nl/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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De Blauwe Brug
nu definitief
gemeentelijk monument

Op 22 maart 2022 besloot het college
van burgemeester en wethouders de
procedure te starten om de Blauwe
Brug in Nieuwegein aan te wijzen als
gemeentelijk monument. Inwoners van
Nieuwegein mochten het afgelopen jaar
stemmen op hun favoriete ‘jonge mon-
ument’. Zij konden toen hun voorkeur
uitspreken voor monumenten uit de pe-
riode 1965-1990. Dit werd gedaan in het
kader van het 50-jarig bestaan van de
stad. In de categorie ‘Infrastructuur en
bruggen’ werd de Blauwe Brug nipt
winnaar met 244 stemmen. Het jongste
monument in Nieuwegein kwam tot nu
toe uit 1922.

Mede op basis van het advies van de
monumentencommissie is deze maand
overgegaan tot definitieve vaststelling om
deze kenmerkende de brug aan de
Utrechtsestraatweg als gemeentelijk mo-
nument aan te wijzen. Het is daarmee de
eerste brug in Nieuwegein die aangemerkt
is als gemeentelijk monument.

Nieuwegein heeft al 41 gemeentelijke
monumenten en 101 rijksmonumenten.
Het zijn vooral woonhuizen en (voorma-
lige) winkelpanden in Jutphaas en Vrees-
wijk. Ook veel boerderijen langs de Over-
eindseweg, De Malapertweg en de Neder-
eindseweg zijn aangewezen als gemeen-
telijk monument.

Monument
Volgens de gemeente kunnen de erfgoed-
waarden het beste beschermd worden
door van de brug een gemeentelijk monu-
ment te maken. Voor de Blauwe Brug
betekent dit dat de blauwe kleur en vorm
binnen de beleidsplannen van toekom-
stige ontwikkelingen behouden moeten
blijven.

Functie
Met de woningennood vanaf het einde van
de Tweede Wereldoorlog 1945) tot eind
jaren zestig werd er in de jaren zeventig
een enorme groeispurt gemaakt in het
bouwen van nieuwe woningen. Met deze
inhaalslag aan woningen werd de be-
hoefte aan een goede verbinding binnen
de gemeente steeds groter. De brug is om
die reden in opdracht van de Rijkswater-
staat directie Utrecht gebouwd en is mo-
menteel eigendom van de gemeente
Nieuwegein. De brug wordt tegenwoordig
elektronisch geopend en gesloten en op
afstand bediend. Vroeger werd de brug
bestuurd vanuit het brugwachtershuisje, te
zien naast de Blauwe Brug.

Waardering
De brug is voor veel Nieuwegeiners een
onmisbaar onderdeel van de doorgaande
route van Jutphaas naar Vreeswijk en
verbindt de oude elementen in de jonge
stad. Verder fungeert de Blauwe Brug als

herkenningspunt door de opvallende
blauwe kleur en is de naam ervan zelfs
een begrip geworden onder Nieuwegei-
ners. De brug heeft een eigen identiteit
gekregen.

De Blauwe Brug is gebouwd in 1979 en
past bij Nieuwegein als groeikern: de stad
moest goed bereikbaar zijn. Er waren
brede overgangen nodig voor over het wa-
ter. Hiervoor werden markante en herken-
bare bruggen ontworpen. De Blauwe Brug
is een basculebrug.

Basculebrug
Een basculebrug is een beweegbare brug
waarvan het brugdek open en dicht gaat
door draaiing om een horizontale as
haaks op de rijrichting en evenwijdig met
het wegdek van de brug. De brug is uit-
gevoerd als een bascule met aan de ene
kant van het draaipunt het brugdek en aan
de andere kant het contragewicht.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van de
dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de rubriek:
Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de
week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1937. Op
de prentbriefkaart ziet u de Voorhaven van de Koningin-
nensluis, gezien in noord-oostelijke richting. In het midden
op de achtergrond de Barbarakerk. De uitgever van de
kaart was G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De drukker is onbe-
kend en gedrukt in zwart/wit.

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

Klaverjasmarathon
in het Pétanque Centrum

De SPNN organiseert dit seizoen weer
een klaverjasmarathon en wel op za-
terdag 3 september a.s. in het Pétan-
que Centrum Nieuwegein aan de Gale-
copperzoom 1.

De marathon begint om 10.00 uur (zaal
open vanaf 09.00 uur) en de eindtijd
wordt rond de klok van 17.00 uur
verwacht. Er worden negen ronden
gespeeld via de computer-indeling.

De kosten voor deelname aan de klaver-
jasmarathon bedragen 14,- euro, inclusief
een kopje koffie/thee/lunch/drankje in de
middag.

Er zijn mooie geldprijzen te winnen in de
klaverjascompetitie en in de loterij. Na-
tuurlijk zijn ook vlees- en andere prijzen
te winnen.

Aanmelden is verplicht. Dat kan via tele-
foonnummers 0622414051 of
0620420947.

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/nieuwegein-toen-en-nu-0
mailto:redactie@pen.nl
0622414051
0620420947
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AHN Zomerfestival
zaterdag 30 juli
met One Trick Pony

Zaterdag 30 juli is het wederom
feest bij het AHN Zomerfestival,
ook dit keer worden de gasten
weer verrast met een muzikale en
gezellige middag.

Wegens hun enorm succesvolle op-
tredens afgelopen jaren op het AHN
Zomerfestival, komen ze dit keer
weer optreden bij de AHN, de band
One Trick Pony. Het belooft weer
feestje van herkenning te worden met
gezellige muziek en bekende num-
mers.

De middag van 30 juli begint om
13.30 uur en duurt tot uiterlijk 16.00
uur. Voor een hapje en drankje wordt
gezorgd.

Locatie: Petanque Centrum Nieuwe-
gein aan de Galecopperzoom. Aan-
melden vooraf is gewenst via mail
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
of telefonisch via 0306067409, op
werkdagen te bereiken tussen 10.00
uur en 12.30 uur. Mocht het vervoer
een probleem zijn, dan kan bij tijdige
aanmelding naar een oplossing wor-
den gezocht.

Daarna gaat het AHN Zomerfestival
verder met:
• zaterdag 30 juli: One Trick Pony,
ieder jaar weer een succes.
• zaterdag 06 augustus: laagdrem-
pelig bewegen en een hoop gezel-
ligheid.
• zaterdag 13 augustus: Petanque
spelen met uitleg.
• zaterdag 20 augustus: Zomerbingo
met leuke prijsjes.

Tramverkeer
wederom plat

Het tramverkeer in Utrecht lag
afgelopen dinsdag volledig stil
door een defecte tram. ‘Op het tra-
ject P+R Science Park - Utrecht
Centraal - Nieuwegein-Zuid/IJssel-
stein kunnen geen trams rijden.’
Zo liet Regiotram Utrecht weten.

De storing ontstond even na 13.00
uur en zou volgens U-OV tot zeker
14.15 uur duren. U-OV adviseerde
reizigers om de bus te nemen. Rich-
ting Utrecht Science Park reed lijn 28,
richting Nieuwegein reden de lijnen
65, 74 en 77 en richting IJsselstein
konden reizigers lijn 195 nemen.

Politiek
Vorige week is de tramverbinding met
Utrecht tot twee maal toe stilgelegd.
De hitte zou dinsdag 19 juli de oor-
zaak zijn geweest. Enkele uren waren
de inwoners van Nieuwegein genood-
zaakt de bus te nemen naar hun be-
stemming. Reden voor enkele poli-
tieke partijen om in een brief vragen
te stellen aan het college van burge-

meester en wethouders van Nieuwe-
gein.
Op vrijdag 15 juli was een wisselstor-
ing de oorzaak dat er enkele uren
geen tram reed.

De Unie, het CDA, GroenLinks en de
VVD in Nieuwegein stelden vragen
aan het college van B&W of het col-
lege het met hen eens is, dat de her-
haalde uitval van de verbinding af-
breuk doet aan de betrouwbaarheid
van de tram als hoofddrager van het
vervoer naar Utrecht en middel van
openbaar vervoer, ‘waardoor het aan-
tal reizigers structureel negatief wordt
beïnvloed’.

De trams op het traject tussen
Utrecht Science Park en Nieuwegein/
IJsselstein rijden nog maar een aan-
tal weken rechtstreeks. Sinds 11 juli
kunnen reizigers zonder over te stap-
pen op het traject reizen. De Uithoflijn
kampte voor die tijd ook al vaker met
storingen.

'En hier gaan we
naartoe' zo laten de vrij-
willigers van De Groote
Hond aan de Diepenbrock-
laan 145 weten.
De toegang naar het terras
van De Groote Hond wordt
aangepast, er komen ver-
rijdbare bankjes en op het
gebouw komt een tekening
van 'onze' hond.

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
https://www.pen.nl/artikel/politiek-stelt-vragen-over-uitvallen-tram-vanwege-hitte
https://www.pen.nl/artikel/politiek-stelt-vragen-over-uitvallen-tram-vanwege-hitte
https://boeketten.nl
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Concert door gastbeiaardier
Gerald Martindale uit Toronto
in Nieuwegein

De Gemeente Nieuwegein beschikt
sinds 1985 over een carillon. Het caril-
lon (ook wel beiaard of klokkenspel
geheten) heeft tot medio 2000 op het
dak van het gemeentehuis aan de
Raadstede gestaan. Sindsdien klinken
de klokken vanaf de nieuwe plek aan
de Noordstedeweg (hoek Sluyterslaan).
Op deze plek is een 10 meter hoge con-
structie gemaakt waarop het carillon is
geplaatst. Iedere vrijdag van 15.00 tot
16.00 uur wordt het carillon bespeeld.
De toren is dan ook open voor bezoek.

Rondom het carillon is een brede balustra-
de gemaakt, dit maakt het samenspelen
met bijv. koperblazers goed mogelijk. Ook
is er een stevige trap naar de beiaardiers-
cabine gemaakt. Met deze, door de sloop
van het toenmalige gemeentehuis nood-
zakelijke veranderingen, is het carillon
beter toegankelijk dan ooit tevoren. Door
de bebouwing tegenover de beiaard is het
instrument ook beter te horen in de woon-
wijken rondom de beiaard.

Op vrijdag 5 augustus zal het carillon wor-
den bespeeld door gastbeiaardier Gerald
Martindale uit Toronto (Canada). Rondom
de beiaard zijn voldoende plekken voor de

luisteraars en er zijn gedrukte program-
ma’s aanwezig. Het concert begint om
15.00 uur en zal een uurtje duren. Na
afloop van het concert is er een meet &
greet met deze gastbeiaardier.

Over Gerald Martindale
Gerald Martindale is van 1997, tot aan zijn
pensioen (maart 2016), beiaardier ge-
weest bij de Metropolitan United Church
van Toronto. Hij heeft zijn Bachelor Musi-
cal Arts gehaald bij de University of Wind-
sor en is daarnaast afgestudeerd als or-
ganist bij de Royal Conservatory of Music
in Toronto en bij de Royal Canadian Col-
lege of Organists.

In November 2012 heeft hij zijn beiaardier-
sexamen gehaald bij het beiaardiersgilde
in Noord Amerika. Hij studeerde daar
samen met Dr. Sydney Shep, voormalig
beiaardier van de University of Toronto.

Gerald geeft hiernaast ook privé lessen
orgel en carillonspelen en hij zingt in twee
koren. De laatste 16 jaar hij heeft veel
achtergrond muziek gemaakt voor diverse
(zo’n 300) film en televisie producties. Ook
is hij regelmatig op tournee. Zo heeft hij in
augustus 2014 een concerttour door Eu-

ropa gemaakt waar hij 23 optredens heeft
verzorgd in Denemarken, Zweden Duits-
land, Nederland, België en Frankrijk. In
2016 heeft hij zijn 19e (jaarlijkse) con-
certreeks in Amerika gegeven door 7 con-
certen te verzorgen in Maryland, Con-
necticut, Massachusetts en New York.
Vrijdag 5 augustus aanstaande dus in
Nieuwegein.
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Gerald Martindale

https://www.parkbeiaard.nl/
https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
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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

https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.creatorsfc.club
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Kroegbaas veroordeeld
voor doodsbedreiging
burgemeester
Nieuwegein

Een 51-jarige man uit Nieuwe-
gein is dinsdag veroordeeld tot
een taakstraf van 80 uur, waar-
van 30 uur voorwaardelijk. De
man heeft op 22 april 2022 de
burgemeester van Nieuwegein
meermaals met de dood
bedreigd.

De Nieuwegeiner uitte zijn bedrei-
gingen nadat boa’s zijn café sloten,
op last van de burgemeester.
Daarna ontstond een agressieve
sfeer. De veroordeelde kroegbaas
riep toen meermaals dat de burge-
meester ‘eraan’ zou gaan en dat hij
hem thuis of op het gemeentehuis
zou opzoeken. Drie boa’s en een
agent waren hier getuige van.

De verdachte betuigde vandaag
tegenover de rechter spijt voor de
bedreigingen. Hij was woedend
geworden toen het café, dat hij
wilde verkopen, werd gesloten. Hij
vond dat hij te ver was gegaan en
straf verdiende, al was het volgens
hem allemaal niet serieus bedoeld.
De burgemeester had het volgens
hem ook gewoon met hem kunnen
uitpraten.

Van een aantal van de doods-
bedreigingen kon hij zich niet voor-
stellen dat hij die had geuit, zoals
dat hij de burgemeester thuis zou
opzoeken en aan zijn ambtsketting
zou ophangen. Maar de rechter
vond het niet aannemelijk dat een
politieman, die een ambtseed heeft
afgelegd, daarover zou liegen.

Via een app-groep zou de man nog
hebben geprobeerd mensen te
verzamelen om naar het stadshuis
te gaan, maar dat werd uiteindelijk

afgeblazen. Hij plaatste op Face-
book een dag later ook nog beledi-
gende berichten aan het adres van
de burgemeester: ‘Politie schaam
je kapot, schaam je diep, dieper
dan gisteren kunnen jullie niet
zinken. Maar schaam je echt
kapot. En over de Burgemeester
Bakhomo van Nieuwegein maar te
zwijgen. Treed af zieke man ipv het
café te sluiten omdat er niet meer
werd geschonken aan de dader,
sluit Backhuijs de tent. Je bent een
verrader ‘Burgemeester. Woon nu
50 jaar in Nieuwegein. Jij bent het
niet waard om mijn burgemeester
te mogen zijn.’

Politici steeds vaker bedreigd
Volgens de officier van justitie gaat
het om een ernstig strafbaar feit.
Hij ziet dat bedreigingen van politi-
ci, waaronder burgemeesters en
wethouders, steeds vaker voorko-
men. 'Het is dagelijkse kost helaas
en wat mij betreft is de maat echt
vol', lichtte hij op zitting toe. 'Het
gaat om een burgemeester, een
publiek persoon, iemand die zijn
werk uitvoert en dat moet kunnen
uitvoeren zonder angst te hebben
dat er iets met hem of diens familie
gebeurt vanwege zijn werk.'
Door een forse straf te eisen wil de
officier van justitie een belangrijk
punt maken: 'Als straf en signaal
naar de verdachte, maar ook als
signaal naar de samenleving om te
laten zien dat dit niet normaal is en
dat we bedreigingen niet accepte-
ren.' Daarom eiste de officier dins-
dag een taakstraf van 80 uur en
een maand voorwaardelijke gevan-
genisstraf, met een proeftijd van
twee jaar.

Uiteindelijk veroordeelde de rech-
ter de man uit Nieuwegein tot een
taakstraf van 80 uur, waarvan 30
uur voorwaardelijk, met een proef-
tijd van twee jaar.
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40-Jarige Nieuwegeiner
belaagt meerdere vrouwen
in Utrecht

De politie in Utrecht is op zoek naar
twee vrouwen die op 19 juni mogelijk
zijn lastig gevallen door een man. De
man viel diezelfde dag in de ochtend
ook twee andere vrouwen aan.

Eén van deze vrouwen werd van haar
fiets getrokken op het Ravelijnpad. De
andere vrouw werd op de Rabostraat
aangevallen. De twee vrouwen hebben
aangifte gedaan en een 40-jarige man uit
Nieuwegein is gearresteerd. Deze inci-
denten vonden plaats om 05.00 uur en
07.30 uur.

Uit onderzoek van de politie blijkt nu dat
ook twee andere vrouwen mogelijk door
de man uit Nieuwegein zijn lastig geval-
len. Zij hebben zich nog niet gemeld bij
de politie. Eén van de vrouwen reed op
dat moment op een witte fiets vanaf de
Catharijnesingel in de richting van Lom-
bok. De andere vrouw liep op een trap in
de stationshal, blijkt uit camerabeelden.
De politie komt graag in contact met
deze twee vrouwen.

Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers,
ook zij worden gevraagd om zich bij de
politie te melden. Dat kan via telefoon-
nummer: 09008844.

Jut & Zo op vakantie

De vrijwilligers van Jut & Zo zijn toe
aan een welverdiende vakantie.

Van 25 juli tot en met 14 augustus is
Jut & Zo daarom gesloten.
Vanaf 15 augustus 2022 ben je weer van
harte welkom bij al hun leuke, gezellige,
waardevolle en creatieve activiteiten.
Jut & Zo wenst iedereen een fijne
vakantie!
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https://www.pen.nl/artikel/burgemeester-van-nieuwegein-heeft-aangifte-gedaan-vanwege-doodsbedreigingen
https://www.pen.nl/artikel/burgemeester-van-nieuwegein-heeft-aangifte-gedaan-vanwege-doodsbedreigingen
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
09008844
https://www.facebook.com/JUTenZO/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/JUTenZO/?__tn__=kK*F
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
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Politiek stelt vragen
over uitvallen tram
vanwege hitte

Vorige week is de tramverbinding met
Utrecht tot twee maal stilgelegd. De
hitte zou dinsdag 19 juli de oorzaak zijn
geweest. Enkele uren waren de inwo-
ners van Nieuwegein genoodzaakt de
bus te nemen naar hun bestemming.
Reden voor enkele politiek partijen om
in een brief vragen te stellen aan het
college van burgemeester en wethou-
ders van Nieuwegein. Op vrijdag 15 juli
was een wisselstoring de oorzaak dat
er enkele uren geen tram reed. Ondui-
delijk is of de warmte hier de oorzaak
van was.

De Unie, het CDA, GroenLinks en de VVD
vragen in de brief of het college op de
hoogte is van deze uitval. De partijen laten
weten dat bij navraag in de drie andere
tramsteden in ons land, dat de trams daar
gewoon bleven rijden. Tevens vonden de
partijen het opvallend dat de dienst in
Nieuwegein weer werd opgestart om
18.09, toen de hitte nog zeker anderhalf
uur op het hoogtepunt was.

De Unie, het CDA, GroenLinks en de VVD
vragen aan het college of ze informatie
heeft gekregen waaruit blijkt dat de tram-
stellen ‘toen opeens wel tegen de hitte
konden.’ Van belang was de informatie uit
Amsterdam waaruit bleek dat de daar
dienstdoende Urbos-trams gewoon
doorreden. ‘Dit is hetzelfde type als bij ons
rijdt.’

Vertrouwen in de tram moet omhoog
De partijen vragen of het college het met
hen eens is, dat de herhaalde uitval van
de verbinding afbreuk doet aan de be-
trouwbaarheid van de tram als hoofd-
drager van het vervoer naar Utrecht en
middel van openbaar vervoer, ‘waardoor
het aantal reizigers structureel negatief
wordt beïnvloed’.

Daarnaast willen De Unie, het CDA,
GroenLinks en de VVD in Nieuwegein
weten wat er naar het oordeel van het col-
lege nodig is om de betrouwbaarheid van
de tram positief te beïnvloeden en of ze
zich daar hard voor kan en wil maken.

Oekraïners
proberen in Nieuwegein
verblijfssticker
te bemachtigen,
maar IND kan vraag niet aan

Het lijkt op het eerste oog rustig bij de
locatie van de IND aan de Symfonielaan
in Nieuwegein. Toch loopt een
Oekraïens gezin teleurgesteld weer
terug naar de auto. 'We hebben geen
sticker gekregen, omdat we geen af-
spraak hebben', vertelt dochter Julia.
Ze zijn niet de enigen die vandaag zon-
der resultaat naar Nieuwegein zijn
gekomen.

Oekraïense vluchtelingen in Nederland
hebben vanaf 1 september een sticker in
hun paspoort nodig om aan te tonen dat
ze in Nederland mogen wonen en werken.
Daarnaast zorgt de sticker ervoor dat
vluchtelingen niet teruggestuurd kunnen
worden naar onveilige gebieden in
Oekraïne. Het bewijs kan op zes locaties
in het land opgehaald worden en Nieuwe-
gein is er daar één van.

Als je er langs loopt, zou je kunnen ver-
moeden dat de vraag niet groot is, maar
schijn bedriegt. Wie online een afspraak
probeert te maken, ziet de komende tijd
geen enkel beschikbaar tijdslot. Perso-
neelstekort is het probleem, zegt de Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst (IND). 'We
schalen op, zodra we meer uitzendkrach-
ten hebben, maar het lukt nu niet om de
run op de afspraken op te vangen.' In
Nieuwegein zijn er door het personeels-
tekort maar twee en soms drie loketmede-
werkers.

Ondertussen komt die datum van 1 sep-
tember steeds dichterbij. Dan loopt de
visumvrije periode af en zonder sticker
ben je dan illegaal in Nederland. Dat
veroorzaakt onrust bij Oekraïners die
daarom maar op goed geluk naar Nieuwe-
gein afreizen, in de hoop daar aan de deur
alsnog geholpen te worden. Vandaag
klopt onder meer een jong gezin aan dat
verblijft in Doornspijk (Gelderland). De
vader probeerde online een afspraak te

maken, maar zonder resultaat. 'Er is geen
mogelijkheid in september, maar ook niet
eens in oktober', vertelt hij.

Hij is dan ook bang dat het niet gaat
lukken om de sticker op tijd te krijgen.
'Dan ben ik illegaal in Europa, dat vinden
we spannend.' Het gezin komt uit Charkov
en wil en kan niet terug. 'We zijn heel
dankbaar dat we hier een plek hebben om
te leven, maar dit levert weer stress op.
De toekomst is onzeker.'

De moeder van Julia, Helen is ook wan-
hopig: 'We willen over een paar weken
naar Oekraïne. Mijn dochter en man wo-
nen in Oekraïne en ik heb ze een half jaar
niet gezien. En als ik met mijn andere
dochter in Nederland wil blijven dan wil ik
hem wel kunnen opzoeken.' De sticker in
het paspoort zorgt ervoor dat bij grenscon-
troles mensen niet teruggestuurd kunnen
worden naar onveilig Oekraïens gebied.

Wade Zaddor staat ook hoopvol te wach-
ten in Nieuwegein. Hij werkt in de schoon-
maak en heeft een sticker nodig om te
werken vertelt hij. Wade: 'Ik kan geen af-
spraak maken online, het werkt helemaal
niet. Niks is beschikbaar. Dus ik probeer
hier een afspraak te maken.'

Alle wachters krijgen dezelfde boodschap:
ze kunnen niet geholpen worden aan de
deur. De IND geeft aan dat het echt alleen
op afspraak mogelijk is een sticker te krij-
gen. De organisatie probeert snel meer
personeel aan te trekken en adviseert om
iedere dag op de website te kijken of er
een plek beschikbaar is gekomen. Op dit
moment kunnen er zo’n 100 stickers per
dag gezet worden. 'Dat moeten er meer
worden', zegt een woordvoerder.

De IND geeft aan dat als het niet lukt om
voor 1 september iedereen te voorzien
van een sticker, dat het geen consequen-
ties heeft voor de mensen die geen sticker
hebben voor de regels rond wonen, wer-
ken, aanspraak op leefgeld, opvang, me-
dische zorg en onderwijs voor kinderen.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

20

https://www.pen.nl/artikel/ind-locatie-aan-de-symfonielaan-5-in-nieuwegein-nu-open-voor-oekraiense-vluchtelingen
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat


De Digitale Nieuwegeiner

21

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
https://www.burendag.nl
http://www.sportparkgalecop.nl


De Digitale Nieuwegeiner

1522

Ode aan de
Blauwe Brug

door onze fotograaf
Jordy Jupijn

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


Nieuwbouw Nieuwegein
zet in
op duurzame appartementen

De ontwikkeling van nieuwbouw in
Nieuwgein krijgt steeds meer vorm met
de komst van nieuwe, duurzame ap-
partementen. Het herontdekte Rijn-
huizen wordt hiermee met haar rijke
historie ontwikkeld tot een mooie
hotspot. Geïnteresseerden voor zowel
huur als koop kunnen zich nog in-
schrijven voor diverse nieuwbouwpro-
jecten in Nieuwegein.

Van rijke historie
naar nieuwbouw in Nieuwegein
De ontwikkeling van het herontdekte
Rijnhuizen geeft met de nieuwbouw
Nieuwegein een nieuwe hotspot om te
wonen en te werken. De rijke historie van
het gebied lag lang verscholen achter di-
verse kantoorpanden, maar met de huidi-
ge ontwikkelingen van onder andere pro-
ject Rijnfort Nieuwgein en het Fultonpark
komt daar verandering in.

Het eerste project biedt ruimte voor huur-
appartementen. De woningen van het Ful-
tonpark gaan binnenkort in de verkoop.
Deze unieke woonplekken zijn gelegen
vlakbij historische bezienswaardigheden
in Nieuwegein zoals Kasteel Rijnhuizen en
Fort Jutphaas. Het ruime park rondom het
fort wordt ontwikkeld tot woongebied.
Streven is het creëren van een mooie
woonlocatie met circa 2500 nieuwbouw-
woningen en een bedrijventerrein.

Duurzame nieuwbouw appartementen
Bij de ontwikkeling wordt grote aandacht
besteed aan luxe en duurzaam wonen.

Deze nieuwbouw appartementen in Nieu-
wegein worden volledig gasloos gebouwd
en voorzien van een luxe keuken en sani-
tair. Uiteraard is er ruimte voor eigen in-
vulling en afwerking van de woning.
Met een divers aanbod voor zowel huur-
ders als kopers op de markt wordt ge-
streefd naar diversiteit met appartemen-
ten en eengezinswoningen. Oppervlaktes
variëren van circa 37 m2 tot 133.

Ontwikkeling van de omgeving wordt ge-
stimuleerd door de komst van vele voor-
zieningen op loopafstand van de wonin-
gen en op fietsafstand van het centrum
van Nieuwegein. Door de transformatie
die deze historische nieuwbouwwijk on-
dergaat wordt vele interesse verwacht.

Alle nieuwbouwprojecten
in Nieuwegein op één plek
Geïnteresseerden kunnen hun interesse
voor de nieuwbouwprojecten kenbaar
maken via deze website. NieuwWonen is
een collectief van makelaars uit de regio
die het toekomstige en recente aanbod
van nieuwbouw uit de regio op één plek
bundelt. Hierdoor is het aanbod voor zo-
wel koop als huur in Nieuwgein en regio
eenvoudig op één plek te vinden.

Via het platform kunnen woningzoeken-
den zich direct inschrijven voor de pro-
jecten, hun volledige woonwensen achter-
laten en meer informatie aanvragen bij de
projectontwikkelaars. Voorheen was de
zoektocht naar nieuwbouw in Nieuwegein
nog nooit zo overzichtelijk.
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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: ‘Als je dingen niet meer nodig hebt, kun je die het beste opruimen. Herinner je je nog dat ik een muis in huis had? Naast de
muisvriendelijke vallen, hadden wij ook één niet-muisvriendelijke val geplaatst. En die had ik nog niet opgeruimd. Raad eens hoe
ik hem terug vond?’

De Digitale Nieuwegeiner
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Productie 
medewerker
Valk Welding Nieuwegein

Wij zoeken een

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

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


Wegpiraat blijft in de cel

Angelo D. (20 jaar) uit Nieuwegein
moet als het aan de rechtbank in Zut-
phen ligt nog even in zijn cel in Almelo
blijven. De man ging op 4 maart van
dit jaar met zijn auto en mogelijk on-
der invloed van cannabis zigzaggend
over de snelweg A12 en de N224 rond
Arnhem. Bij deze dollemansrit ramde
de Nieuwegeiner een politieauto, een
Tesla en een Mini, allen met inzitten-
den.

Nadat de Nieuwegeiner was aangehouden
bleek dat hij geen rijbewijs had. Het leidde
ertoe dat het Openbaar Ministerie hem
poging doodslag ten laste legt. Al twee
keer eerder werd de Nieuwegeiner aange-
houden zonder dat hij in het bezit was van
een rijbewijs.
Hij moest zich gisteren melden voor de
rechtbank in Zutphen. Het kwam nog niet
tot een inhoudelijke behandeling van de
zaak. Wel deed de advocaat van Angelo D.
een verzoek om vrijlating. Daar kon de of-
ficier van justitie zich in vinden mits er
een begeleide woonplek voor de verdachte
zou zijn. Aangezien die er nog niet is,
besloot de rechtbank dat hij nog even in
de gevangenis moet blijven.

D. liet de rechter weten spijt te hebben
van het voorval. Zelf was hij fysiek niet
aanwezig, maar liet dit aan de rechters
weten via een videoverbinding: ‘Ik heb de
botsingen niet bewust gedaan. Ik moet echt
aan mezelf gaan werken’. De zaak wordt
25 augustus inhoudelijk behandeld.

Achtervolging
van Nieuwegein naar Breda

Een personenauto reed woensdag-
avond 27 juli rond 21.00 uur met hoge
snelheid over de A2, waarop de politie
de achtervolging inzette. De achtervol-
ging ging door Nieuwegein en eindigde
uiteindelijk 2 kilometer voor de Belgis-
che grens.

Bij een snelheidscontrole op de A2 in de
richting van Utrecht zagen agenten een
personenauto met hoge snelheid rijden.
De politie zette de achtervolging in, waar-
op de auto de afrit Nieuwegein nam en de
stad inreed. De politieauto toonde het
stopteken en het leek erop dat de bestuur-
der hier gehoor aan gaf, maar vervolgens
reed hij op hoge snelheid verder richting
de ‘s-Gravenhoutseweg en de A2 op rich-
ting Breda.

De bestuurder veroorzaakte verschillende
gevaarlijke verkeersituaties. Naast te hard
rijden, reed hij meermaals door rood en

over de vluchtstrook en probeerde hij ruim
baan te krijgen op de snelweg. Hierbij is in
ieder geval een andere auto geraakt. Er
zijn bij de achtervolging geen gewonden
gevallen.

Uiteindelijk kwam de auto rond 21.30 uur
op de A16, zo’n twee kilometer van de
Belgische grens in de buurt van Hazel-
donk, tot stilstand door een aanrijding. De
drie inzittenden zijn nagekeken door de
ambulance, een van hen was licht ge-
wond. De bestuurder is aangehouden op
verdenking van rijden onder invloed, snel-
heidsovertreding en het veroorzaken van
gevaar of hinder voor andere weggebrui-
kers. De verdachte is een Fransman.

Bij de achtervolging zijn verschillende
eenheden van de politie betrokken,
waaronder de Landelijke Eenheid, Zee-
land-West-Brabant en Midden-Nederland.
Deze laatste draait het onderzoek.
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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 kleine wintervlinder is een bruinig vlindertje dat vreemd genoeg in
Nieuwegein opduikt in de w… Jawel. Je ziet ze meestal ergens op een
boomstam, maar vroeger, toen er nog ènkel glas zat in de ramen, bleken ze
ook wel eens op een raam te zitten en dat was vreemd, want het vrouwtje heeft
geen vleugels dus dat moest waarschijnlijk met haar 6 pootjes een vierdaagse
afleggen om op het glas te komen.
Natuurlijk zijn er (in de zomer) ook rupsen van deze vlinders, onooglijk licht
groen en daarvan vond ik er een die zo te zien aan yoga deed. Toen ik het
aanraakte strekte het zich, ging met haar kontje tegen een valeriaanstengel
zitten en strekte zich. Het leek op een uitsteeksel van die stengel en viel niet
meer op als rups.

Dat was waarschijnlijk de bedoeling: Een rupsje dat gezien wordt, al is het maar door een mier, wordt opgevoerd aan de jongen van
andere insecten of opgepikt door een vogeltje.

P.S.: Als u de kleine wintervlinder wilt zien, ga dan niet wachten op de winter maar ga naar
www.natuurnieuwegein.nl/vlinders+schietmotten/vlinderframes.nl
en ga op de soortenkolom links naar Spanners en kies: Kleine wintervlinder ♂♀
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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.

De Zomer Zingt weer
in de Partner

Romantische liedjes en ruige liedjes,
zachte en zomerse liedjes, snikkende en
swingende liedjes, door ervaren en star-
tende artiesten... de komende vier zon-
dagmiddagen van augustus in Cultuur-
centrum de Partner!

Ben je in de stad in augustus? In de Part-
ner is weer de Zingende Zomer! Elke
zondagmiddag in augustus, van 15.00 -
17.00 uur. De laatste zondagmiddag zin-
gen met zijn allen de vakantiemaand uit in
een Sing-Along. Lekkere meezingers,
samengesteld en begeleid door Margreet
de Ruijter. Kun je niet zingen? Geen pro-
bleem. Neuriën, piepen of brommen kan
ook heel leuk zijn.

Vorig jaar waren er elke middag zo’n 50
gasten. We zetten graag een stoel voor je
bij! En de entree is gratis!

Tot zondag in augustus.

Cultuurcentrum de Partner
Nedereindseweg 401 A
Nieuwegein
Tel: 0654136897

G-tennis
sluit spetterend
het seizoen af
maar staat onder druk

Ook afgelopen jaar stond club-
trainer Bart van Essen weer elke
zaterdagochtend vrijwillig op de
baan om met zijn G-tennissers
een uurtje plezier te maken.
Alweer voor het zesde jaar. Bart
van Essen beoefende in zijn
jeugd veel sporten, waaronder
voetbal, maar uiteindelijk had
tennis zijn voorkeur. Zo’n drie
jaar lang speelde hij zelfs op
hoog niveau om uiteindelijk als
tennisleraar bij Tennisverenig-
ing Rijnhuyse neer te strijken.

Voor Bart blijft het na al die jaren
het leukste lesuurtje in de week.
Maar er dreigt een donker wolkje
aan de hemel. Hoe lang kan het
G-tennissen nog doorgaan?

Het is inmiddels een vertrouwd
gezicht en gehoor op sportpark
Rijnhuyse. Op zaterdagochtend,
tegen elven, melden de eerste im-
mer enthousiaste deelnemers zich.
Een uurtje lekker in de buitenlucht
bewegen. Bart staat dan al te
wachten op Bram, Ivo, Lukas,
Eileen, Gijs, Merel, Iason,
Jan-Peter en alle anderen, om even
lekker buiten te sporten.

Het aantal G-tennissers is snel
gegroeid na de eerste jaren. Zo-
danig dat Bart inmiddels een paar
vrijwilligers om zich heen heeft
verzameld. Om tennisballen aan te
geven, de nodige begeleiding te
bieden, wat aanwijzingen te geven
en vooral veel enthousiasme te
brengen. Van september tot aan de
zomervakantie, het hele jaar door,
zolang de banen maar bespeelbaar
zijn. Het plezier spat er elke week
weer vanaf.

Seizoensluiting
Elk seizoen wordt vlak voor de
zomervakanties afgesloten met
een leuk uitje. Dit jaar was dat de
Utrechtse brandweer. Spannend en
indrukwekkend. Bij de kazerne in
Leidsche Rijn kregen de G-tennis-
sers een rondleiding, zagen en
hoorden de levensgrote brand-
weerauto’s, mochten erin zitten en
zelfs met een ladderwagen de
hoogte in.

Het uitstapje werd afgesloten met
een BBQ terug op het tennispark.
Een BBQ die wellicht voor het
laatst is, stipt de clubtrainer aan.
'Een aantal sponsors trekt zich te-
rug. Dus extra’s als een BBQ’tje or-
ganiseren of ouders en begeleiders
een koffie aanbieden, kan niet meer.
En zelfs met die maatregelen leggen
we er als club geld op toe.'

Komt het G-tennis dan in gevaar?
Bart: 'Natuurlijk is er ook volgend
jaar weer G-tennis op deze club,
maar wordt het wel lastiger en
soberder. Dat is vooral jammer voor
de G-tennissers. Dus we staan open
voor elke organisatie die zich graag
wil verbinden aan dit mooie initia-
tief.'

Verstandelijke beperking
Binnen Tennisvereniging Rijn-
huyse krijgt iedereen de ruimte om
te tennissen. Dus ook mensen met
een verstandelijke beperking en/of
psychosociale (gedrags)problemen.
Sinds het paralympisch uitzwaai-
evenement Rio bij Rijnhuyse in
2016, is Rijnhuyse gestart met les-
geven aan deze G-tennissers. Tij-
dens de lessen staat plezier voor-
op. Als er door weersomstandighe-
den niet getennist kan worden, on-
dernemen de trainers een andere
(sportieve) activiteit met de deel-
nemers. Deelnemers aan G-tennis
bij Rijnhuyse komen uit Nieuwe-
gein de omliggende plaatsen.
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Buurtschap Huize de Geer

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-buurtschap-huize-de-geer

