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MYRTEGAARDE

DEZE WEEK

• Agenda
•

Druk bezocht Open Huis in DE KOM

Collecteren met de KWF-app

• Living Library: Leen een mens met een verhaal

Klaiber terug bij FC Utrecht

DEZE WEEK

• Agenda
• Authentieke Dag Vreeswijk
• Een volle agenda
• Overval op tankstation in Fokkesteeg
• Denk mee over openbaar vervoer
• Eerste vermelding Jutphaas

• Groen Links: zorgen om fietspaden
• Morgen weer een Repair Café
• Flexwoningen in Nieuwegein
• Lunch en Soosmiddag AHN
• Gratis menstruatieproducten met

stadspas
• PvdA en GroenLinks pleiten voor

nationaal noodplan stijgende kosten
• Klimaatverandering en klimaat-

adaptatie
• Super leuk, maar...

• Dwars door verhalen
• Bouw van 452 woningen gaat door
• Aanleg omleidingsroute Zuidstede-

viaduct
• Vogelexcursie naar De Groene Jonker
• Najaarsbijeenkomst Vogelwacht
• Kleuren voor volwassenen
• Medewerkster tankshop hardhandig

aangepakt door overvallers
• Samenwerking St. Antonius en

PoliDirect
• Nieuws van de Buurtpleinen
• Pieremachocheltocht afgelast
• Drie creatieve Nieuwegeinse kunste-

naars brengen een saai kinderdag-
verblijf tot leven

• Wethouder Schouten naar klimaattop in Egypte

• RTL en Nieuwegeinse gevangenis teruggefloten
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Saté Prentoel

Eens wat anders uit de Indonesische
keuken met de bekende kruiden en
smaken. Deze week Saté Prentoel (van
gehakt) met gesmoorde aubergine,
pindasaus en rijst noodles.

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 het Myrtegaarde 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!'

Bouw van ruim 400 woningen aan de Doorslag
mag doorgaan

De bouw van 452 woningen aan de Doorslag in Nieuwegein mag
doorgaan van de Raad van State. Een omwonende had bezwaar
gemaakt tegen de plannen, maar heeft niet gelijk gekregen.

De bouw van de woningen is opgenomen in het bestemmingsplan
‘Doorslagzone’ uit 2021. In datzelfde jaar kreeg het college een vergun-
ning voor het bouwen van de woningen.

Volgens de omwonende zijn de woningen op de lange termijn helemaal
niet nodig. Hij vindt verder dat er niet genoeg rekening gehouden wordt
met de leefbaarheid van de binnenstad. De hoogbouw zou daarnaast het
karakter van de stad flink aantasten en ten koste gaan van het groen.
Ook zou er onvoldoende ruimte overblijven voor evenementen, zoals de
kermis.

Maar de Raad van State gaf de man niet gelijk. Er is wel degelijk be-
hoefte aan nieuwe woningen, stelt de Raad. Toen de man in 2014 zijn
appartement kocht lagen er al plannen voor de hoogbouw. Sterker nog:
volgens de nieuwe plannen wordt er juist minder gebouwd dan toen de
bedoeling was. Ook blijft er genoeg uitzicht over en wordt er rondom de
woningen een stuk groen aangelegd. En in 2020 is er al besloten dat er
vanaf 2021 geen kermis meer wordt gehouden in Nieuwegein.

De appartementen worden gebouwd op het lege stuk grond tussen het
Stadhuis en het water aan de Doorslag. Ruim tien jaar geleden waren er
plannen om hier torens van het energiebedrijf Econcern te bouwen. Door-
dat dit bedrijf failliet ging, ging dit niet door en bleef het terrein onbenut.
Inmiddels zijn de plannen weer opgepakt.

De ruim vierhonderd appartementen komen in vier duurzame gebouwen
en bestaan uit koopwoningen en vrije sector-, midden- en sociale huur-
woningen. In de gebouwen zijn twee plekken voor cafés of restaurants,
en op de binnen- en daktuinen komt veel ruimte voor groen.

Naar verwachting kan de bouw eind van dit jaar starten en zijn de wonin-
gen vier jaar later klaar.
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AGENDA

• 2 sep: Start Kleuren voor Volwassenen
• 3 sep: Authentieke Dag Vreeswijk
• 3 sep: Pieremachocholtocht
• 3 sep: Bootjesdag Museumwerf
• 3 sep: Rommelmarkt Hoog Zandveld
• 3 sep: Klaverjasmarathon
• 3 sep: Lunch en Soosmiddag AHN
• 3 sep: Vreeswijks Kolkfeest
• 3 sep: Verkoop restanten Vreeswijks

Museum
• 3 sep: DE KOM, preview theater-

seizoen
• 4 sep: KiKa Saté Sunday
• 4 sep: Zondag met Leontien
• 5 sep: Bewustwordingsspel Plus Café
• 7 sep: Feestversieringen maken
• 7 sep: Start introductielessen Biodanza
• 8 sep: Lunchpauzelezing Agnes van

den Bergh
• 8 sep: NK Serverwerpen
• 8 sep: boekbezoek Sholeh Rezazadeh
• 9 sep: Taalbingo bij De Taalbrigade
• 10 sep: Vogelhuisjes maken
• 10 sep: KOM muziek maken
• 10 sep: Living Library
• 10 sep: 40 jaar Bouwgein
• 10 sep: 10 jaar DE KOM: KOM dansen
• 11 sep: Sluizenloop
• 12 sep: Denk mee over openbaar

vervoer
• 15 sep: Nieuwegein Quiz
• 16 sep: Pubquiz
• 17 sep: KOM dansen
• 17 sep: Oogstfeest Ons Belang
• 17 sep: Vaartocht door Vreeswijk,

Jutphaas en Utrecht
• 18 sep: Fietstocht Hollandse Waterlinie
• 18 sep: Wandeltocht Hollandse

Waterlinie
• 18 sep: Vaartocht door Vreeswijk,

Jutphaas en Utrecht
• 20 sep: Proefles Beter Bewegen
• 21 sep: Sport for kids
• 21 sep: Proefles Koersbal
• 21 sep: Openbare salsa-les
• 22 sep: Proefles Raja yoga
• 23 sep: Wandeltocht
• 23 sep: Proefles Hatha yoga
• 23 sep: Poolcafé
• 23 sep: Silent Disco
• 24 sep: KOM kunst maken
• 24 sep: Survival run parcours
• 25 sep: Vogelexcursie
• 28 sep: Insectenhuisjes maken
• 28 sep: Najaarsbijeenkomst Vogel-

Geslaagd Open Huis in DE KOM

Zaterdag 27 augustus was er Open Huis in DE KOM en het was een
ongekend succes. Bijna 1000 (!) bezoekers kwamen een kijkje
nemen! Er werd gedanst, gezongen, muziek gemaakt, toneel
gespeeld en geknutseld.

De funky band De Brassberries openden deze feestelijke dag en veel
kinderen gingen geschminkt en met kunstwerkjes weer naar huis. De
meeste lessen en cursussen starten in de week van 5 september, maar
inschrijven kan gedurende het hele seizoen. Bij twijfel kan er in de
meeste gevallen eerst een proefles gevolgd worden FOTO'S: AREND BLOEMINK ©
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Klimaatverandering
en klimaatadaptatie

Het klimaat verandert door de
opwarming van de aarde. De
precieze verandering hangt nog
van veel factoren af, maar het
weer in Nederland wordt in elk
geval extremer.

We krijgen te maken met heftige-
re regenbuien, langere droge pe-
riodes, meer en hetere zomerse
dagen en nachten. Om ook in de
toekomst prettig te kunnen wo-
nen, werken en recreëren inves-
teert Nieuwegein, samen met de
partners (zoals de provincie) in de
regio, in een klimaatbestendige
inrichting van de stad, de ‘kli-
maatadaptatie.’

Visie klimaatadaptatie
Nieuwegein heeft een Visie kli-
maatadaptatie opgesteld. ‘We
willen een aantrekkelijke en gezon-
de stad, waarin we zo min mogelijk
last hebben van de klimaatverande-
ring. We concentreren ons daarbij
op de thema’s hitte, wateroverlast,
droogte en waterveiligheid.’
De doelen zijn:
• De stad, inwoners en gebruikers
hebben minder last van hitte
(hittestress).
• Wateroverlast zoveel mogelijk
voorkomen. We houden hierbij
rekening met extreme buien.
• De effecten van droogte ver-
minderen. We houden regenwater
vast op de plek waar het valt.
• Voor waterveiligheid invulling
geven aan het concept van ‘meer-
laagsveiligheid’, met extra aan-

dacht voor kwetsbare objecten en
vitale infrastructuur.

Uitvoeringsprogramma
In het Uitvoeringsprogramma kli-
maatadaptatie 2019-2022 staan de
middelen, mogelijke subsidies en
programma’s die we de komende
4 jaar inzetten om de doelen te
kunnen halen. Deze zijn nodig
voor de inrichting van de open-
bare ruimte, de aanbesteding van
het gemeentelijk vastgoed en voor
de uitvoer van een communica-
tiestrategie. Maar ook voor onder-
zoek om klimaatadaptatie goed
mee te kunnen nemen in ontwik-
kelingen en samen te kunnen wer-
ken met andere partijen.

Inspiratieboek
‘Klimaatadaptatie is een vrij nieuw
thema. Er wordt nog niet altijd
rekening mee gehouden in pro-
jecten. Daarom hebben we een in-
spiratieboek geschreven met inspi-
rerende voorbeelden van klimaat-
adaptieve maatregelen. Het boek
kan gebruikt worden bij de plan-
vorming en uitvoering.’

Netwerk
Klimaatbestendig Nieuwegein
‘Het netwerk Klimaatbestendig
Nieuwegein is een sterk netwerk van
overheden, bedrijven, maatschap-
pelijke organisaties en buurtinitia-
tieven die zich actief inzetten voor
het klimaatbestendig maken en ver-
groenen van de stad. Ons netwerk
steunt elkaar bij het inrichten van
een stad die klaar is voor de toe-
komst.’

Nieuwegeiner Klaiber
terug bij FC Utrecht

De Nieuwegeiner Sean Klaiber keert na
twee jaar Ajax terug bij zijn oude liefde
FC Utrecht. De 28-jarige rechtsback
maakt transfervrij de overstap en heeft
voor drie jaar getekend bij FC Utrecht.

Klaiber begon in de jeugd bij SV Geinoord
uit Nieuwegein en stroomde later in in de
jeugdopleiding van FC Utrecht. Hij debu-
teerde in 2014 in het eerste elftal van FC
Utrecht. Na een halfjaar op huurbasis bij
FC Dordrecht te hebben gespeeld, in het
voorjaar van 2015, groeide Klaiber uit tot
vaste te waarde bij Utrecht.

In 2020 vertrok Klaiber in het kielzog van
Erik ten Hag, met wie hij bij FC Utrecht al
samenwerkte, voor meer dan vier miljoen
euro naar Ajax. In zijn eerste jaar in
Amsterdam speelde Klaiber 23 officiële
wedstrijden, waaronder drie in de Cham-
pions League.

In de voorbereiding op het vorige seizoen
raakte Klaiber zwaar geblesseerd aan zijn
knie. Hij keerde in het voorjaar terug op
het trainingsveld, maar heeft sinds die tijd
alleen oefenwedstrijden gespeeld.

FOTO VAN DE WEEK

Afgelopen zaterdag vond in DE KOM het jaarlijkse
Open Huis plaats, georganiseerd door DE KOM
Educatie. Je kon kennismaken met verschillende
muziek-, zang-, toneel-, musical-, theater- en dans-
opleidingen, met de zaterdagse KOM carrousel èn
met docenten en (oud) leerlingen.
En natuurlijk kon je alle instrumenten uitproberen,
zoals deze twee meiden, of meedoen aan een les.

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.
Zorgen wij er voor dat iedereen kan meegenieten!
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PvdA en GroenLinks
pleiten voor nationaal noodplan
stijgende kosten

De kosten voor energie en boodschappen exploderen.
Waar mensen op de grens van het bestaansminimum al
langer de rekeningen niet konden betalen, zijn nu ook
mensen met een middeninkomen aan de beurt. In het hele
land roepen wethouders en fractievoorzitters van de PvdA
en GroenLinks het kabinet op tot een nationaal noodplan:
hogere lonen, compensatie voor meer mensen en ingrijpen
in een falende energiemarkt.

Ook de Nieuwegeinse wethouders Guido Bamberg (PvdA) en
Marieke Schouten (GroenLinks) en fractievoorzitters Vincent van
Esch (PvdA) en Alma Feenstra (GroenLinks) hebben de oproep
ondertekend.

Voor veel Nederlanders staan de seinen op rood. Wie
boodschappen wil doen, de energierekening of de huur moet
betalen merkt het in zijn portemonnee: het leven wordt snel
duurder. Zelfs voor mensen met een middeninkomen wordt het
steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Zonder
ingrijpen neemt de armoede snel toe. Mensen hebben steeds
meer geld nodig om aan hun basisbehoeften te kunnen voldoen,
terwijl hun inkomen nauwelijks stijgt.

GroenLinks en de PvdA in Nieuwegein: ‘In veel steden en dorpen
is de situatie nu al nijpend. Juist in moeilijke tijden moet je
kunnen rekenen op een steuntje in de rug. Omdat we sterker
staan als we omzien naar elkaar. Maar deze crisis kunnen we
niet meer het hoofd bieden met lokale potjes en steunpakketten
alleen. De gemeenten staan klaar om te helpen, maar deze crisis
moet worden opgelost in Den Haag. De alarmbellen rinkelen
immers over de volle breedte van het land. Dat vraagt om een
nationaal noodplan.’

‘Daarom roepen we het kabinet op om snel in actie te komen. Als
lokaal bestuurders hebben we onvoldoende middelen om van
dienst te kunnen zijn. De huidige maatregelen van het kabinet
zijn ongericht en onvoldoende. Kijk alleen al naar de
energierekening: die stijgt harder dan de compensatie die
mensen krijgen.’

Nationaal noodplan
De partijen willen een nationaal noodplan van het kabinet.
Allereerst: na een jarenlange periode waarin de winsten harder
stegen dan de normale inkomens moeten de lonen nu echt
omhoog. ‘De vrijblijvende oproep van ministers aan werkgevers
om loonsverhoging is onvoldoende. Het minimumloon moet
sneller omhoog, een nationaal akkoord met werkgevers en
vakbonden over loonstijging, ook voor de middeninkomens, is
noodzakelijk.’

‘Verder’, zo vinden de PvdA en GroenLinks: ‘moeten de
middelen en mogelijkheden voor compensatie van inwoners in
de knel worden uitgebreid. De energietoeslag van honderden
euro’s, enkel voor de mensen die tot 120 procent van het
minimum verdienen, is ontoereikend. De lasten stijgen met
duizenden euro’s en ook mensen boven de minimumgrens
komen steeds vaker in de problemen.’

‘De falende energiemarkt, waar exploderende kosten gepaard
gaan met torenhoge winsten voor energiebedrijven, vraagt om
nationale sturing. Betaalbare energie is een eerste
levensbehoefte en een grondrecht. Dat vraagt in deze unieke
periode om bijvoorbeeld prijsplafonds voor consumenten. Niet
om vrij spel terwijl mensen in de kou zitten. Durf te sturen in de
energiemarkt vragen wij met klem.’

‘Die urgentie, dat type denken om op de kortst mogelijke termijn
Nederland perspectief te bieden, dat missen wij bij het kabinet.
Tegen de ministersploeg zeggen wij daarom:'

'Kom met een nationaal noodplan stijgende
kosten. De samenleving schreeuwt erom.
De pijn van veel van de inwoners van onze
steden en dorpen vraagt om een antwoord.
Om een noodplan voor de miljoenen mensen
voor wie het erop of eronder is deze winter.'

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


Living Library
Leen een mens
met een verhaal

Gewoonlijk leen je een boek in
de bibliotheek als je meer wilt
weten over een bepaald onder-
werp. Op zaterdagmiddag
10 september is het in de
bibliotheek echter mogelijk om
daarvoor een mens te lenen.
Diverse ‘levende boeken’ zitten
klaar om gelezen te worden
door geïnteresseerde bezoekers.
Wat is bijvoorbeeld het verhaal
van een man die zich in het
openbaar als vrouw vertoont?
Hoe is het om te leven als hoog-
begaafde of als laaggeletterde?
Waarom doet iemand aan zelf-
beschadiging?

Net als in een echte bibliotheek is
er tijdens de Living een Library
een catalogus met levende boeken
om uit te kiezen. Je gekozen boek

wordt voor je gehaald en daarna
heb je 20 minuten om het ‘te
lezen’, dat wil zeggen een gesprek
aan te gaan. Daarna lever je het
boek weer in voor de volgende
leners. Wethouder Marieke
Schouten, die o.a. Inclusie in haar
portefeuille heeft, zal om 13.00
uur de Living Library openen.

Living Library is een internatio-
naal concept, dat ook in Neder-
land regelmatig wordt georgani-
seerd. Het doel van Living Library
is mensen in contact te brengen
met mensen waar vaak een voor-
oordeel over bestaat. Door het
gesprek aan te gaan met anderen
en je in hun verhaal te verdiepen,
ontstaat vaak begrip en verbin-
ding.
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Medewerker gewond
bij overval op tankstation
in Fokkesteeg

Bij een overval op een tankstation aan
de Graaf Florisweg in de wijk Fokke-
steeg in Nieuwegein is vorige week vrij-
dag rond 06.15 uur een medewerker
licht gewond geraakt. De politie is nog
op zoek naar de twee daders, die te
voet zijn gevlucht.

Toen de medewerker die ochtend rond
06.15 uur het tankstation aan het openen
was, werd hij plots overvallen. De daders
zijn vervolgens met nog onbekende buit
gevlucht, ‘waarschijnlijk in de richting van
de Beatrixsluis’ aldus de politie.

Eén verdachte droeg een zwarte jas van
het merk North Face en een grijze jog-
gingbroek met zwarte schoenen.
De tweede verdachte had een zwarte jas
en een zwarte joggingbroek aan. Deze
verdachte had een zwarte tas bij zich met
oranje vlakken.

De politie laat weten dat beide verdachten
ongeveer 16 jaar oud zijn. Wie meer infor-
matie heeft over de verdachten of die
ochtend iets verdachts heeft gezien, wordt
opgeroepen zich te melden bij de politie.
Dat kan via het telefoonnummer:
09008844.

Zie ook hier.

OMKIJKEN

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

September 2012

Morgen is het weer zo ver: in Vreeswijk vindt de
Authentieke Dag plaats. En wie dacht dat er dan
alleen maar 'oude autootjes' te bekijken zouden zijn,
die vergist zich deerlijk. Naast antieke auto's vind je
er schitterende motoren, oude tractoren (zonder boze
boeren), antieke vrachtwagens, bijna vergeten
autobussen en nog heel veel meer bijzondere zaken.
En mensen, heel veel vriendelijke mensen...

De Digitale Nieuwegeiner
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Kleuren
Heerlijk ontspannen en je
hoofd leegmaken

Heb je het gezien? In het programma
'We zijn er bijna' waarin een groep Ne-
derlandse caravanners en camperaars,
gadegeslagen door een TV-ploeg, door
Spanje trekt, zitten twee dames, gezel-
lig keuvelend en met elkaar overleg-
gend een kleurplaat in te kleuren. Vanaf
vandaag kun je in De Componist nu
heerlijk zelf aan de slag.

Vanaf vanmiddag kun je elke vrijdagmid-
dag een paar uur kleuren. Een wekelijks
terugkerende activiteit, waarin naast
kleuren, gezelligheid, ontspanning, van
elkaar leren en ideeën uitwisselen tot en
met het verkiezen van de Kleurplaat van
de Maand voorop staan.

Een perect moment om stress te doen
verminderen, om te ontspannen, om je
concentratie te stimuleren. Gewoon ou-
derwets kleuren. Met kleurpotloden op pa-
pier. Dus geen telefoon, geen PC, geen
iPad, geen TV. Even los van al die rust-
verstorende prikkelingen. Even lekker
kleuren.

Initiatiefneemster Margreet IJdo (met bril
in bovenstaande foto): 'Er is weinig tot
geen aanbod van clubs, behoudens zeer
kostbare eenmalige workshops die zeker
niet voor iedereen zijn weggelegd.'

De eerste keer dat je meedoet kun je
eventueel gebruik maken van het aan-
wezige materiaal. Dan kun je uitvinden
wat je nodig hebt. Houd er rekening mee
dat niet alle kleurpotloden geschikt zijn.
Margreet helpt je ook daarmee graag op
weg.

In principe, en zeker na de eerste kennis-
making, neemt iedereen zijn/haar eigen
materiaal en kleurboek(en) mee. Daar-
naast zal er van tijd tot tijd een kleurplaat
ter beschikking worden gesteld om indi-
vidueel óf als groepsopdracht, maar wel
op vrijwillige basis, als Kleurplaat van de
Maand te dienen.

Heel belangrijk: iedereen werkt op eigen
niveau en naar eigen kunnen. Niemand is
'beter' dan de ander. En ook is niemand
'minder' dan de ander.

Locatie en verdere gegevens
Elke vrijdag.
13.30 - 16.30 uur.
Buurthuis De Componist.
Diepenbrocklaan 1-3.
Kosten: € 3,00 per keer.
Contact: Margreet IJdo, te bereiken via
e-mail: kvv.decomponist@gmail.com.
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Nieuwegein
krijgt aantal flexwoningen
voor starters, studenten
en statushouders

Zeven gemeenten (Utrecht, Nieuwe-
gein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duur-
stede, Bunschoten en IJsselstein) bin-
nen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
hebben met het Rijk afspraken ge-
maakt over de komst van in totaal
1.500 flexwoningen in de komende
tijd. Voor een aantal locaties zijn de
voorbereidingen voor de bouw reeds in
gang gezet. De woningen worden uiter-
lijk 2023 gerealiseerd. Waar en hoeveel
woningen in Nieuwegein gaan komen
is nog niet bekend.

Deze tijdelijke sociale huurwoningen zijn
beschikbaar voor alle woningzoekenden in
deze sector, waaronder studenten, star-
ters, statushouders en andere groepen
waar de woningnood hoog is. Flexwonin-
gen zijn huizen die tijdelijk, maar lang-
jarig, op aangewezen locaties terechtko-
men. Het Rijk heeft hiervoor 18 miljoen
euro toegezegd. In de regiodeal maken
Rijk en Regio daarnaast afspraken over
het versneld realiseren van tijdelijke wo-
ningen voor de jaren na 2023.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening: 'Flexwoningen
bouwen is de snelste manier om nieuwe so-
ciale huurwoningen toe te voegen die hard

nodig zijn om iedereen een dak boven het
hoofd te kunnen bieden. De wachtlijsten zijn
al lang en verdringing moeten we voorko-
men, of het nu gaat om starters, mensen die
met spoed een woning zoeken of mensen die
het recht hebben gekregen om in Nederland
te mogen blijven. De overeenkomst met de
Veiligheidsregio Utrecht toont aan dat we
elkaar kunnen versterken om deze grote
bouwopgave samen te realiseren. Als Rijk
investeren we daarom 18 miljoen euro voor
de komst van 1.500 nieuwe flexwoningen.'

Flexwoningen
In de gemeente Utrecht worden volgend
jaar 1.000 flexwoningen gerealiseerd.
Deze woningen worden onder andere ge-

realiseerd op de locaties aan de Pagelaan
en op het Befu-terrein. Verder komen er
500 woningen op verschillende locaties in
de provincie, onder meer in de gemeenten
Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij
Duurstede, Bunschoten en IJsselstein. De
bedoeling is dat in deze gemeenten tijde-
lijke woningen worden neergezet, waar
mensen kunnen worden gehuisvest en
blijven wonen tot er permanente wonin-
gen beschikbaar zijn.

Bredere regionale samenwerking
De afspraken met het Rijk vormen een op-
maat naar een bredere regionale samen-
werking, die momenteel wordt uitgewerkt
door de Utrechtse gemeenten, provincie
Utrecht, veiligheidsregio Utrecht en de
Utrechtse woningcorporaties. De ambitie
is om in meer Utrechtse gemeenten flex-
woningen te bouwen. Daar willen de par-
tijen met het Rijk nadere afspraken over
maken.

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: 'Bladrollers zijn van een soortenrijk, klein vlindertype dat, als ze niet
vliegen, hun vleugeltjes over hun lijf vouwen. Daardoor lijken zij nog kleiner
dan zij al zijn en ze worden dan ook tot de microvlinders gerekend.'

'Als bladrollers opvliegen verplaatsen zij zich doorgaans maar enkele meters.
Dat is genoeg om uit het zicht te komen en als zij zich achter een
plantenstengeltje opstellen en stil blijven zitten, lijken zij in het niets te zijn

verdwenen. Soms zie je ze echter "gewoon", onbeweeglijk zitten op een blad of stengeltje. Als ze zo opvallen, kun je er goed naar
kijken en zie je, hoe fraai ze zijn. Maar één snelle beweging of woord en ze fladderen weg... Zó een vlindertje ziet u op de foto: de
Hertshooibladroller.'

'Er zijn ook ándere microvlinders die op enige afstand en met gesloten vleugels lijken op een bladroller: heel veel zelfs en daarbij
zijn ook typetjes die hoogstens half zo groot of nog kleiner zijn.
Zo houden we het determineren van een vlinder spannend.'

De Digitale Nieuwegeiner

Voorbeeld van flexwoningen

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.pcbuitvaartzorg.nl?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Excursie naar
de Groene Jonker
onder leiding van
Nine Ebben

Op 25 september organiseert de
Vogelwacht een excursie naar
dit waterrijke natuurgebied.
Een gebied met een afwisseling
van water, riet en graslanden.
Het is een zeer gewild gebied
voor veel verschillende vogel-
soorten. Denk hierbij aan aller-
lei soorten eenden, steltlopers,
rallen, kwikstaarten en andere
zangvogels.

Het maximale aantal deelnemers
is 20. Wees er dus op tijd bij.
Aanmelden uiterlijk 22 september
bij Chris Kling, e-mail:
chriskling@vogelwacht-
utrecht.nl.

Vertrek per auto om 07.30 uur
vanaf parkeerplaats bij het NBC,
Blokhoeve 3-5.
Men verwacht rond 14.00 uur
weer terug te zijn.
Indicatie van de benzinekosten ca.
€ 4,00 per persoon, gepast te be-
talen aan de chauffeur.

Graag bij aanmelding aangeven of
je zou willen rijden. De excursie
kan alleen bij voldoende chauf-
feurs doorgaan.

Najaarsbijeenkomst
met lezing
bij de Vogelwacht

Op woensdag 28 september vindt
er in De Partner een gezellige na-
jaarsbijeenkomst plaats van de
Vogelwacht.

Tijdens deze avond verzorgt Wilco
Stoopendaal een lezing over Trek-
tellen.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open.
De lezing begint om 20.00 uur en
duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Locatie: De Partner, Nedereind-
seweg 401a.

In Nieuwegein collecteer je
met de nieuwe KWF-app

Tijdens de KWF-collecteweek in de
eerste week van september gaan tien-
duizenden mensen in heel Nederland
langs de deuren om geld op te halen
voor KWF. Dit jaar ruilen collectanten
de collectebus in voor het collectebord.
Op dit bord staat een QR-code: door de
code te scannen kunnen mensen aan
de deur snel en eenvoudig aan KWF
doneren. Ook nieuw dit jaar: in een
aantal steden kunnen collectanten zélf
hun collecte organiseren. Met de KWF-
app. Zo ook in Nieuwegein!

Dankzij app toch collecteren
Op de meeste plaatsen wordt de collecte
mogelijk gemaakt door lokale vrijwilligers.
De KWF-app is ontwikkeld voor die plaat-
sen waar geen vrijwilligers (meer) zijn om
de collecte te organiseren. Via de app
kiezen collectanten zelf de straten waar ze
willen collecteren, en kan het collectebord
worden besteld.

Download de KWF app
Van 4 t/m 10 september komt heel Neder-
land in actie. Wil je ook meehelpen in
Nieuwegein? Download dan de nieuwe
KWF-app, kies je straatjes en collecteer
mee. De app is in een beperkt aantal
plaatsen te gebruiken en beschikbaar in
alle bekende stores, en via kwf.nl/wordcol-
lectant.

Nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders
kanker. Geld ophalen blijft daarom onver-
minderd belangrijk. Naast kankeronder-
zoek maakt KWF ook zorg en ondersteu-
ning mogelijk voor iedereen die geraakt is
door kanker. Zodat iedereen het leven
zoveel mogelijk kan leven.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Linda: 'Linda: ‘Twintig jaar geleden was dit leuke karretje nog
“NIEUW!” zoals de bestikkering schreeuwt. Na een opknapbeurt
door mijn fietsenmakende overbuurman kan ‘ie er weer even
tegenaan. Als verzamelaar laat hij mij graag zijn nieuwste fiets-
aanwinsten zien. Deze blijkt ooit gebouwd als wedstrijdprijs.
Weet jij een plek waar we deze fiets een tijdje tentoon kunnen
stellen als icoon van groeikern Nieuwegein? Mail mij via
info@nieuwegeinfietst.nl. Rij jij ook rond op een Nieuwegeinse
fiets? Stuur een foto!’

De Digitale Nieuwegeiner
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Eerste vermelding Jutphaas

De naam Jutphaas werd voor het eerst
vermeld in een acte uit 1165. Daarin
verzocht de bisschop van Utrecht,
Godfried van Rhenen (?-1178), aan
Frederik I (1122-1190), bijgenaamd
Barbarossa, om maatregelen tegen de
enorme wateroverlast. In deze acte was
sprake van een kerspel Judefax
(woongemeenschap met eigen kerk).
Dirk van Jutfaes (Theodoricus de Jude-
fax, ambachtsheer van Jutfaes) was
een van de mede-ondertekenaars.

Verklaring van de naam
De naam Jutphaas wordt in verband ge-
bracht met het oud-Germaanse ‘fasha’. Dit
betekent ’taai gras’; ‘Jut’ betekent mogelijk
‘rijk’ of ‘veel’. Van oorsprong zou ‘Jut-
phaas’ dus een stuk land begroeid met
veel en taai gras kunnen betekenen.

Ouderdom
Hoe oud Jutphaas is, is niet met zekerheid
te stellen. Er zijn wel een aantal veronder-
stellingen, waaronder de volgende:

• Mogelijke bewoning in de 10e eeuw zou
zijn af te leiden uit oude geschriften waar-
in wordt beweerd dat ‘Jutfaas’ een van de
oudste plaatsen in dit gewest moet zijn
geweest. Al tijdens het bewind van de
Frankische vorsten (7e -10e eeuw) zou er
bewoning zijn geweest, met daarbij zelfs
een bescheiden eigen kerkgebouw.

• Ook historici stellen dat Jutphaas al in
de 10e eeuw bewoning heeft gekend. Zij
wijzen daarbij op de overeenkomst tussen
het familiewapen van het geslacht Jutfaes
en dat van de Frankische vorsten uit de
9e eeuw: een gouden veld met zes schuin
boven elkaar staande leliën van azuur. De
redenering is dat deze familiewapens veel
op elkaar lijken en dus wel uit een en
dezelfde tijd moeten stammen. Daaruit
wordt de conclusie getrokken dat al in de
10e eeuw bewoning is geweest in Jut-
phaas.

Over deze beide veronderstellingen
bestaan nog altijd de nodige twijfels.

Archeologische vondsten
Daartegenover staat, dat rondom het
eerder genoemde kerkje, dat heeft ge-
staan op de algemene begraafplaats aan
het huidige Kerkveld, archeologische
vondsten zijn gedaan die ontegenzeglijk
uit die tijd dateren. Deze vondsten betref-
fen onder andere meerdere munten van
de Rooms-Duitse keizers Lodewijk de
Vrome (778-840), en van zijn vader Karel
de Grote (847/8-814).

Ook het oudste gebouw van Nieuwegein
staat in Jutphaas.

Noormannen
In de 9e eeuw werd Het Sticht, het territo-
rium waarover de bisschopen van Utrecht
landsheerlijk gezag uitoefenden, her-
haaldelijk overvallen door de Noorman-
nen. Alles wat zij daarbij op hun weg ont-
moetten, werd te vuur en te zwaard ver-
nield. In 857 plunderden en verwoestten
zij de plaats Utrecht. Het kan dus bijna
niet anders of ook het kerkje van Jutphaas
is niet aan hun vernielzucht ontkomen.

Heerlijkheden
De kern van het vroegere Jutphaas werd
gevormd door de heerlijkheden van het
Nedereind en het Overeind. Jutphaas lag
in het Nedereind. Het omvatte enkele tien-
tallen huizen langs de Vaartse Rijn (nu
Merwedekanaal) en de weg naar Utrecht,
die daaraan evenwijdig liep.
Een tweede groep huizen lag aan het
Kerkveld, dat zeer oud is. Aan te nemen is
dat op deze natuurlijke verhoging eerder
genoemde kerk heeft gestaan. Zij was
waarschijnlijk toegewijd aan de H.
Martinus, patroon van het Frankenland,
tevens patroon van de Utrechtse moed-
erkerk.

Omstreeks 1217 werd de H. Nicolaas als
patroon van de Jutphase kerk genoemd.
Aan het Kerkveld kwam ook het rechthuis
te staan. Het zwaartepunt van het dorp
heeft zich echter in de loop der eeuwen
verlegd naar de oever van de Vaartse Rijn
(nu Merwedekanaal). Jutphaas is in de
loop der tijden op vele manieren geschre-
ven: Iutfaes, Judefaes, Judifas, Judifax,
Judefax, Jutfaes, Jutfais en Jutfaas.
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Het oudste gebouw van Nieuwegein aan de Nedereindseweg

F
O

T
O

:A
R

E
N

D
B

LO
E

M
IN

K

https://www.pen.nl/artikel/het-oudste-gebouw-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-toen-en-nu-181
https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
https://www.slagerijwimkastelein.nl


De Digitale Nieuwegeiner

12

Kunstinstallatie
Dwalen door verhalen

Gisteren vond in Theater DE
KOM de feestelijke opening
plaats van het interactieve
kunstwerk Dwars door Verha-
len.

Dit kunstwerk, ontworpen door
Maaike-Eva Bout (Interaction De-
signer) in samenwerking met de
Verhalenbank Psychiatrie van het
UMC Utrecht, vertelt drie verhalen
van mensen die te maken hebben
(gehad) met psychische kwets-
baarheid. De teksten, beelden en
het geluid zijn in volledige samen-
werking met de vertellers bedacht
en gemaakt.

Met deze expositie wil men meer
openheid over psychische proble-
men creëren en het stigma daar-
omheen verlagen.

Deze interactieve presentatie is
mede dankzij bijdragen van Sticht-
ing Voorzorg Utrecht, RDO Balije
van Utrecht, Dr. C.J. Vaillantfonds,
K.F. Hein Fonds en Stichting So-
cialrun aan Vrienden UMC Utrecht
& WKZ de hele maand september
te zien in Theater DE KOM.

In de maand oktober zal het werk
geëxposeerd worden in het UMC
Utrecht.

Authentieke Dag Vreeswijk

Zaterdag 3 september ronken van
10.00 tot 17.00 uur de klassiekers door
Vreeswijk. Volle aandacht is er voor
het rijdend erfgoed. En dan moet je
denken aan allerlei verschillende old-
timers, ouder dan veertig jaar, trucks,
trekkers, motoren en bromfietsen.

Alle voertuigen doen mee aan een ruim
twee uur durende tourrit. Per voertuig-
type is dit een afwisselende route die door
de provincie Utrecht loopt. De voertuigen
starten op de Oude Sluis. Er wordt niet
tegelijk gestart, maar één voor één. Voor
en na de rit staan de voertuigen opgesteld
in de dorpskern van Vreeswijk. Er zijn
ongeveer 250 oldtimers, een aantal
vrachtwagens, een handjevol bromfietsen,
zo’n 20 motoren en 30 tractoren.

Tussen het prachtige rijdend erfgoed
hoort natuurlijk ook de muziek uit die
jaren. Er valt dan wel veel te zien, maar
zeker ook veel te horen.

Er is vanaf 10.00 uur ook een authentieke
markt met diverse leuke marktkramen.
En, uniek dit jaar, vanaf 11.00 uur keert de
Pieremachocheltocht weer terug in
Vreeswijk. De door kinderen zelfgebouw-
de bootjes varen door de Oude Sluis.

Authentieke markt
Tussen 10.00 en 16.00 uur kun je genieten
van een gezellige authentieke markt met
diverse koopwaar. Denk aan heerlijke hap-
jes, maar ook leuke authentieke produc-
ten. Alles op een gepaste afstand zodat
een veilig bezoek mogelijk is. De markt
vind je op de Koninginnenlaan voor de
Barbera Kerk en aan het begin van de
Dorpsstraat.

Super leuk, maar...

Beste redactie,
Super leuk dat jullie een stuk gepubliceerd hebben over het interactieve
kunstwerk 'Dwalen door verhalen' dat te zien is in Theater DE KOM vanaf
morgen! Kleine correctie: in het artikel staat dat het prototype te zien is,
maar we hebben het nu juist levensgroot kunnen maken! Het prototype was
in het verleden te zien in het UMC Utrecht, vanaf morgen tot 30 september
is de levensgrote versie te zien in Theater DE KOM, en vanaf 1 oktober tot
31 oktober is het te zien in het UMC Utrecht.

Bezoekers kunnen door het kunstwerk lopen en de verhalen beleven via
woord, beeld en geluid.
Zou mooi zijn als dit eventueel nog kan worden aangepast. Ik was tot
gisteren op vakantie, dus zie het bericht helaas net pas.

Met vriendelijke groet,
Sterre Aandewiel

Dit bericht bereikte de redactie afgelopen woensdag. Uiteraard helpen
we het misverstand graag uit de Nieuwegeinse wereld! En dus:

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.gall.nl
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Drie creatieve
Nieuwegeinse kunstenaars
brengen leven
in een saai Kinderdagverblijf
in Leidserijn

De bekende Nieuwegeinse kunstenares Margreet IJdo
heeft samen met Liesbeth van der Meulen en Franca
Oostveen-Vernes, alle drie Nieuwegeiners, een saai
kinderdagverblijf voorzien van kleurrijke spel-
elementen.

Margreet, onder meer bekend van de indrukwekkende
Monopoly-muurschildering in de Noordstedetunnel en
van het initiatief Kleuren voor Volwassenen, werd
gevraagd om het saaie grijs van de stoeptegels en de
muren wat op te fleuren. De leiding van de kinderopvang
was van mening dat het voor de peuters en kleuters toch
wel heel saai was om in die voorheen grauwe, grijze
bedrijf-achtige omgeving te moeten spelen.

Dus ging Margreet aan de slag. In eerste instantie oriën-
teerde ze zich maar eens op de doelgroep: peuters en
kleuters. Dus geen baby's, die lopen nog niet.
Nee, peuters en kleuters. Kindertjes die aan het ontdek-
ken zijn. Die leren van dat wat zij zien en horen.
Van dat wat zij doen.

Het leek Margreet goed om dus niet zo maar wat leuke
kleurtjes en tekeningetjes in die grijze wereld aan te
brengen. Zij wilde meer. Zij wilde iets maken dat de
kindertjes dingen zou doen ontdekken. Waarmee ze iets
konden leren. Waarmee ze in beweging zouden komen.
Sámen actief bezig zijn dus.

En zo ontstonden er voetstapjes, een 'robot', een
hink-stap-spel en illustratieve elementen onder de
raampartijen.

Margreet blijft benadrukken dat zij dit alles niet alleen
voor mekaar heeft gebracht. Tijdens de uitvoering van
het een en ander, eerst maar eens de gevel en de stoep
grondig schoonspuiten en daarna een ferme transparante
ondergrond aanbrengen, kreeg zij hulp van Liesbeth en
Franca.
Al met al een forse klus. Een klus die vijf weken in beslag
nam. Een klus ook waarvan de kindertjes van het
kinderdagverblijf dankbaar en veel gebruik maken.

Drie creatieve Nieuwegeinse kunstenaars.

Met een mooi exportproduct.
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AHN
Lunch en Soosmiddag

Morgen, zaterdag 3 september,
is iedereen van harte welkom
bij de Lunch en Soosmiddag op
de Oortjesburg 2 in Batau
Noord. Deze middag wordt ge-
organiseerd door de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein
(AHN). Er is vrije inloop en de
soos duurt van 13.30 tot 16.00
uur. Veel mensen vinden de
eerste stap moeilijk en zijn
achteraf blij dat ze toch
gekomen zijn. Je wordt gastvrij
ontvangen door vrijwilligers
van de AHN.

Vooraf aan de middag is er een
lunch, deze begint om 12.30 uur.
(deuren gaan om 12.00 uur open)
Deelnemers krijgen een warme
lunch (aanmelding verplicht!) en
vanaf 13.30 uur is er alle ruimte
voor een spelletje, kaarten, man-
dala’s kleuren, sjoelen en bijpra-
ten. Ook Rummikub blijft favoriet!

Aanmelden is verplicht! Dat kan
via begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl of telefonisch op
werkdagen tussen 10.00 en 12.30
uur op 0306067409.

Zijn er problemen op vervoersge-
bied of heb je andere vragen, dan
kun je contact opnemen met de
Algemene Hulpdienst Nieuwe-
gein. Dit kan iedere werkdag
tussen 10.00 en 12.30 uur via tele-
foonnummer 0306067409 of
mailen naar begeleider@hulpdi-
enstnieuwegein.nl.

Gratis
menstruatieproducten
met Nieuwegein
Stadspas

Er zijn voor inwoners met een
Nieuwegein Stadspas gratis
menstruatieproducten beschik-
baar, zoals maandverband en
tampons. Deze artikelen worden
gratis ter beschikking gesteld
door de gemeente, om inwoners
met een laag inkomen te onder-
steunen. De menstruatieproduc-
ten kunnen worden opgehaald
bij het GGD Informatiepunt op
Cityplaza (elke dag geopend).

Aanleiding is de toenemende prijs-
stijging van eerste levensbehoef-
ten, zoals gas, benzine en voe-
dingsmiddelen. Voor mensen met
een krappe beurs wordt het
steeds moeilijker om rond te ko-
men van hun inkomen. Daardoor
is ook de maandelijks terugkeren-
de aanschaf van menstruatiepro-
ducten lastig op te brengen.

Stadspas voor mensen
met een laag inkomen
Inwoners met een inkomen tot 125
procent van de toepasselijke bij-
standsnorm hebben recht op een
Nieuwegein Stadspas. Hiermee
krijgen zij korting op een breed
aanbod van sportieve en culturele
activiteiten, waaronder zwemles-
sen en huiswerkbegeleiding.

GGD Inormatiepunt: Laag Raad-
stede 4 (naast de Jumbo).
Maandag/zaterdag 10.00 - 18.00
uur; zondag 12.00 - 17.00 uur.

Repair Café
slijpt zaterdag 3 september
messen
en snoeigereedschap

Wat doe je met een broodrooster dat
het niet meer doet? Met een fiets waar-
van het wiel aanloopt? Of met een trui
waar mottengaatjes in zitten? Weg-
gooien? Mooi niet! Zaterdag 3 septem-
ber is er weer een Repair Café in Nieu-
wegein. Naast de gebruikelijke repara-
ties, bestaat er dan de mogelijkheid om
scharen, messen (zonder kartels) en
niet-elektrisch tuingereedschap te laten
slijpen.

In het Repair Café van zaterdag 3 sep-
tember zijn meesterslijpers aanwezig.
Ze slijpen messen en snoeigereedschap.
Daarnaast repareren de vrijwilligers ka-
potte apparaten, kleding, fietslichten en
klokken. Het Repair Café op Buurtplein
Doorslag aan de Parekduiker 13 is open
van 11.00 tot 14.00 uur.
Mensen die het Repair Café bezoeken,
nemen van thuis kapotte spullen mee. Bij-
na alles wat het niet meer doet, is welkom
en maakt kans op een geslaagde repara-
tie. De reparateurs in het Repair Café
weten bijna altijd raad. Zij stellen het zeer
op prijs als je je apparaten of spullen
schoon meebrengt en bijvoorbeeld de ge-
bruikte koffiepads of stofzuigerzakken van
tevoren uit het apparaat verwijdert.

Het Repair Café is ook bedoeld om buurt-
bewoners op een nieuwe manier met el-
kaar in contact te brengen en te ontdek-
ken dat er heel veel kennis en praktische
vaardigheden in de buurt aanwezig zijn.
De gemeente Nieuwegein ondersteunt dit
initiatief vanuit het netwerk ‘Samen Duur-
zaam.’

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 uit het archief komt deze week uit 1905. Het
gaat om de Oude Sluis met Verlengde Dorpsstraat en de
Oude Barbarakerk, gezien in zuidelijke richting.
De Oude Barbarakerk aan de Verlengde Dorpsstraat
heeft van 1797 tot 1910 dienst gedaan. Op 14 juli 1910
werd de Barbarakerk aan de Koninginnenlaan plechtig
ingewijd. De sluisdeuren van de Oude Sluis zijn in 1978
verwijderd en vervangen door een kistdam, die de sluis
van de Lek scheidt.

De Digitale Nieuwegeiner
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Denk mee
over openbaar vervoer
in Utrecht
en Nieuwegein

De komende jaren komen er in
de regio Utrecht nieuwe wonin-
gen en banen bij. Het wordt
drukker op de weg en in het
OV. Om toch goed bereikbaar te
blijven en een fijne leefomge-
ving te houden, wordt ingezet
op beter een beter Openbaar
Vervoer. Hoe kun je straks met
goed openbaar vervoer je nieu-
we huis of je werk op Utrecht
Science Park bereiken? En hoe
voorkomen we overbelasting
rond Utrecht Centraal en het
centrum? Deze vragen zullen
centraal staan tijdens de bij-
eenkomst op 12 september.

‘De eerste ideeën over hoe we dat
kunnen doen zijn er. Deze wil de
provincie Utrecht graag laten zien.
Dit najaar besluiten bestuurders
welke mogelijke oplossingen verder
onderzocht worden. Dus laat als in-
woner nú horen wat u vindt en of u
andere ideeën heeft’ aldus de
provincie.

Bijeenkomst 12 september 2022
‘Op maandagavond 12 september
2022 presenteren we in U Ned-ver-
band onze voorstellen voor het
openbaar vervoer. Het gaat hierbij
specifiek om verbindingen tussen
Utrecht Centraal, de Merwede-
kanaalzone, Nieuwegein en het
Utrecht Science Park (voorheen de
Uithof). We zijn benieuwd naar uw
mening en horen graag welke aan-
dachtspunten u heeft.’

Praktische informatie
De bijeenkomst is op maandag 12
september van 18.30 tot 21.30 uur
en vindt plaats in het Stadskan-

toor van Utrecht aan het Stads-
plateau 1. Meld je aan op de web-
site van U Ned. Enkele dagen voor
de bijeenkomst ontvang je een
bevestiging met alle informatie.

MIRT-verkenning
OV en Wonen
MIRT staat voor Meerjarenpro-
gramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport. Binnen dit programma
werkt het Rijk samen met provin-
cies en gemeenten aan de inrich-
ting van Nederland. Bijvoorbeeld
de bouw van huizen, wegen of
spoorlijnen.

Het onderzoek naar het openbaar
vervoer in onze regio heet ‘de
MIRT-verkenning OV en Wonen’.
Bij een MIRT-verkenning onder-
zoek je alle mogelijkheden en
werk je samen met belanghebben-
den stapsgewijs naar een concreet
voorstel toe. Ook bij de MIRT-
verkenning OV en Wonen vragen
we bewoners, belangenorganisa-
ties en experts om mee te denken.
Eerder was dat om te bepalen
welke punten het beste kunnen
worden verbonden. Nu gaat het
om wat daarvoor nodig is en hoe
dat het best gedaan kan worden.
Doen we dat met een bus, tram of
metro? En via welke route?

U Ned
Rijk, provincie en gemeenten
werken onder de naam U Ned
samen aan gezonde groei en een
beter bereikbare regio Utrecht.
U Ned onderzoekt hoe openbaar
vervoer in Utrecht en Nieuwegein
kan bijdragen aan betere bereik-
baarheid en woningbouw.

Activiteitenplein Bouwgein

Kom gezellig creatief meedoen bij
Bouwgein!
Voor kinderen van 6-12 jaar.
Ben je 4 of 5 jaar? Ook welkom samen
met een volwassene!

Woensdag 7 september
Feestversieringen
Bouwgein bestaat 40 jaar! Voor het
feest van zaterdag maken we vandaag
de versieringen.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Zaterdag 10 september
Vogelhuisjes voor Bouwgein
Help jij mee om Bouwgein vogelvrien-
delijker te maken? We timmeren en
schilderen vogelhuisjes die later bij
Bouwgein opgehangen worden.
Vreemde Vogels
Tijdens het feest van Bouwgein maken
we nog een keer de favoriete activiteit
van het activiteitenplein: Vreemde Vo-
gels!
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Woensdag 28 september
Insectenhuisjes
We gaan insectenhuisjes maken voor
bij jou in de tuin of op het balkon.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
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Wethouder Schouten gaat
naar klimaattop in Egypte

GroenLinks wethouder Marieke
Schouten reist op 14 november aan-
staande af naar badplaats Sharm-el-
Sheikh in Egypte om de klimaattop van
de Verenigde Naties (COP27) over kli-
maatverandering te bezoeken. Deze bij-
eenkomst duurt tot en met 18 novem-
ber. Schouten gaat naar de klimaattop
om een bijeenkomst bij te wonen van-
uit het ‘comité van regio’s.’

De conferentie is de 27ste Conference of
the Parties in het kader van het Klimaat-
verdrag. Ook vorig jaar was Schouten
aanwezig op de klimaattop van de VN.
Die werd toen in Schotland (Glasgow)
gehouden. Schouten eerder over dat be-
zoek tegenover onze redactie:
‘De klimaattop was een overweldigende
belevenis, ik was er samen met zes an-
dere delegatieleden uit Europa.'

’Ons doel: klimaatverandering is een zeer
serieus probleem. De gevolgen van kli-
maatverandering zijn desastreus en zicht-
baar in de regio. In de regio zijn bestuur-
ders aan zet. Betrek hen meer bij de kli-
maatafspraken die nationaal en interna-
tionaal worden gemaakt. Deze boodschap
hebben we stevig overgebracht aan Frans
Timmermans. In de regio’s en steden van
Europa moet de actie gebeuren.’

Het Comité van de Regio’s is de spreek-
buis voor lokale en regionale overheden
binnen de Europese Unie en telt 329
leden. Nederland heeft 12 leden, een
daarvan is wethouder Marieke Schouten
uit Nieuwegein.

Stakeholdersplatform
Schouten is covoorzitter van het Stake-
holdersplatform binnen het Comité van de
Regio’s en pleit voor een samenleving
zonder verontreiniging en is een geza-
menlijk initiatief van het Europees Comité
van de Regio’s (CvdR) en de Europese
Commissie. Eind april dit jaar is de tweede
vergadering gehouden. De aandacht ging
daarbij met name uit naar gezondheid en
het Actieplan Verontreiniging naar nul, de
belangrijkste hefboom voor het terugdrin-
gen van de water-, lucht en bodemveron-
treiniging en de ongelijkheid op gezond-
heidsgebied in de EU.

Schouten: ‘Met het stakeholdersplatform
is een cruciale stap gezet in de richting
van de verwezenlijking van de EU-ambi-
ties in het kader van de Green Deal. Het
waarborgen van gelijke toegang tot ge-
zondheid voor alle EU-burgers door de
verontreiniging tot nul terug te brengen, is
cruciaal bij het streven naar meer veer-
kracht en een milieuvriendelijk Europa.
Wetenschap en innovatie zijn innovatieve
instrumenten en leveren een belangrijke
bijdrage aan concrete acties ter bestrijding
van verontreiniging.’

Comité van de Regio’s (CvdR)
De Raad van de Europese Unie en de
Europese Commissie zijn in bepaalde
gevallen verplicht advies te vragen aan
het Comité van de Regio’s (CvdR), voor-
dat zij een besluit kunnen nemen.
De Raad, Commissie of Europees Par-
lement kunnen het CvdR ook uit eigen
beweging om advies vragen. Daarnaast
heeft het comité het recht om op eigen
initiatief adviezen uit te brengen. De ad-
viezen hebben vooral betrekking op be-
leidsterreinen die traditioneel tot de
bevoegdheid van de lokale of de regionale
overheden behoren.

RTL
en Nieuwegeinse gevangenis
teruggefloten

De beelden die RTL-presentator Ewout
Genemans onlangs maakte in de
gevangenis van Nieuwegein, worden
niet uitgezonden. De directie van de
Penitentiaire Inrichting is terugge-
floten door de klachtencommissie. Die
vindt dat gevangenen terecht klagen
over de onverwachte tv-opnames.

Volgens het NRC waren Genemans en zijn
cameraploeg aanwezig toen een inval
werd gedaan in enkele cellen. Er zou
namelijk smokkelwaar in een cel verstopt
zijn. De gevangenisdirectie stemde in met
de tv-opnames. Maar er was vooraf niet
overlegd met de gevangenen zelf.

Sommige gevangenen waren niet blij met
de opnames. Onder leiding van hun advo-
caat Wesley van Soest kwamen ze in
protest. 'Ik was vandaag nog in de PI Nieu-
wegein om een kortgeding voor te bereiden.
Maar later op de dag vernam ik dat de pro-
ductiemaatschappij de beelden uiteindelijk
niet meer zal uitzenden.'

Volgens de beklagrechter is de privacy van
de gedetineerden ten onrechte geschon-
den en hadden zij vooraf betrokken moe-
ten worden bij de opnames. Goed nieuws
dus voor Van Soest en zijn cliënten; het
kortgeding hoeft niet door te gaan. Toch
houdt hij een nare nasmaak over aan de
kwestie. 'Ik begrijp oprecht niet hoe ze dit
hebben kunnen doen. Dat niemand binnen
die organisatie denkt: wij dienen ook de be-
langen van de gedetineerden. Je bent gevan-
genisdirecteur, je hoort gewoon te weten dat
je dit zo niet aanpakt.'

Van Soest neemt het niet alleen de gevan-
genisdirectie kwalijk. Hij vindt dat ook
Ewout Genemans fouten heeft gemaakt.
'Dit soort programma’s maakt hij zo vaak,
dus hij weet hoe het werkt. Een cel is de per-
soonlijke leefomgeving van een gevangene.
Daar film je niet zomaar zonder toestem-
ming.'
Met dank an onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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KOMING SOON: PREVIEW NIEUW THEATERSEIZOEN IN DE KOM

Op zaterdagavond 3 september start een gloednieuw theaterseizoen in DE KOM! Dit wordt gevierd met ‘KOMing soon’, een
preview van het theaterprogramma 2022-2023. Tijdens deze feestelijke avond krijg je in de Rabobankzaal een tipje van de sluier
van verschillende voorstellingen die in DE KOM te zien zijn, van cabaret tot muziek en van toneel tot musical, alles komt voorbij!

Kom ook en laat je verrassen!
KOMing soon | 3 september 2022 | 20.15 uur | Rabobankzaal | € 5,00
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Omleidingsroute
Zuidstedeviaduct

Tussen maandag 5 en vrijdag
30 september wordt bij het
Zuidstedeviaduct een omlei-
dingsroute aangelegd voor fiet-
sers en voetgangers. Via deze
route kunnen fietsers en voet-
gangers straks, over het
viaduct, naar de andere kant
van het water.

Tijdens de aanleg worden de toerit
naar de Zuidstedeweg en de Tin-
negieterstede afgesloten. Dat
betekent dat bezoekers van het
ziekenhuis alleen via de Koekoek-
slaan de wijk uit kunnen rijden.

Via de Voorstede zijn de parkeer-
garages Theater en Stadshuis
bereikbaar. In de week van 26
september is het één dag nodig
om een deel van de Zuidstedeweg
af te sluiten voor verkeer. Er blijft
een rijstrook beschikbaar.

Waarom omleidingsroute?
Aan de Doorslag komen vier
duurzame woongebouwen met
verschillende woningen en plek
voor horeca. Deze woongebouwen
heten samen CityPromenade. De
bouw start binnenkort. Tijdens de
bouw van CityPromenade is het
Brugpad (het fietspad met naast-
liggend voetpad langs het water
van de Doorslag) dicht. Dit pad
valt binnen het bouwterrein van
CityPromenade en is voor de vei-

ligheid tijdens de bouw van de
woningen gesloten.

De beschikbare omleidingsroutes
tijdens de bouw worden binnen-
kort bekend gemaakt via
www.city-nieuwegein.nl.

Wil je op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen? Meld je dan aan
voor de digitale nieuwsbrief City.
Dat kan via een formulier op de
website van City-Nieuwegein.
Op deze website kun je jezelf on-
der het kopje ‘bijeenkomsten’ ook
aanmelden voor een on-line in-
formatiebijeenkomst op dinsdag-
avond 4 oktober. Tijdens deze bij-
eenkomst krijg je informatie over
de bouw van CityPromenade en de
omleidingsroutes. Ook is er ruim-
te om vragen te stellen.

Zie je zondag 4 september!

Na een fantastische Zingende Zomer
gaan ze bij De Partner gewoon door.
Met Leontien, een blueszangeres in
hart en nieren. Zij heeft haar voet-
sporen in die wereld wel verdiend.
Met invloeden van Janis Joplin en Etta
James weet zij heel wat los te maken.

Laat je meeslepen met deze fijne muziek
en geniet aanstaande zondag van 15.00
tot 17.00 uur in De Partner aan de Neder-
eindseweg. Entree gratis.

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 overkomt iedereen wel eens: nog even snel naar de winkel voor sluitingstijd. Ik doe dan mijn uiterste best zo snel mogeli-
jk mijn boodschappen af te rekenen. Immers, het personeel wil ook graag naar huis, na een dag hard werken. En heb ik een
vraag? Dan kom ik direct ter zake. Je maakt er het personeel erg blij mee!’

De Digitale Nieuwegeiner
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Medewerkster tankshop
hardhandig aangepakt
door overvallers

De medewerkster van het
Total-tankstation aan de Graaf
Florisweg in de wijk Fokkesteeg
is hardhandig door de twee
overvallers aangepakt. Dit laat
de politie weten. Bij de overval
op vrijdag 26 augustus jl. is zij
hard met haar achterhoofd op
de vloer terechtgekomen.

De medewerkster opende die dag
om 06.00 uur de shop en helpt een
eerste vaste klant. Die klant ver-
trekt en even later wil de mede-
werkster buiten nog even een
klusje doen. Net op het moment
dat zij zelf de deur wil opendoen,
wordt de deur door twee jongens
opengetrokken. Ze pakken haar
hardhandig vast bij haar schou-
ders en duwen haar naar de balie
waar de kassa staat. Hierbij valt zij
hard met haar achterhoofd op de
vloer.

Geld
Ze sommeren haar om de la te
openen waar de kassa in zit. Maar
de medewerkster doet alsof zij be-
wusteloos is en ziet op dat mo-
ment niet precies wat de jongens
aan het doen zijn. Wel hoort zij
dat ze rommelen bij de kassa-lade.
Maar die is niet zonder code open
te krijgen. Dat is ze dus ook niet
gelukt. Nadat ze wat rookwaar uit
de kasten hebben getrokken
vertrekken ze. De medewerkster
ziet dat ze wegrennen richting de
Wiersebrug.

Beelden
De bewakingsbeelden worden op
nu bekeken door rechercheurs. Op
dit moment kunnen de beelden

nog niet breed worden getoond.
Maar als het nodig is voor het on-
derzoek, wordt dat wel zo spoedig
mogelijk gedaan.

Geen wapens
De medewerkster heeft niet veel
van ze kunnen zien. Ze hadden
beiden een bivakmuts op.
Waarschijnlijk zijn ze tussen de 18
en 23 jaar oud. Beiden hebben een
tenger/smal postuur en waren in
het donker gekleed. Voor zover
bekend hadden ze geen wapens bij
zich.

Tips
Was je op vrijdagochtend rond
06.15 uur getuige van de overval
op het Total tankstation aan de
Graaf Florisweg in Nieuwegein?
De politie hoort dan graag van je.

En mocht je een idee hebben wie
de overvallers zijn, geef dat vooral
ook door via één van de tipnum-
mers: 08006070 of anoniem
08007000.

GroenLinks
maakt zich zorgen
om kwaliteit fietspaden
in Nieuwegein

Tijdens de Avond van de Stad
afgelopen donderdag nam raadslid
Rien Van Keulen van GroenLinks het
woord. Van Keulen: 'Ik maak me zorgen
over de veilige berijdbaarheid van de
fietspaden in Nieuwegein. Verschillen-
de plekken, zoals langs het Parkhout of
de A.C. Verhoefweg laten ernstig te
wensen over. Veilig en comfortabel fiet-
sen in Nieuwegein is belangrijk!'

Enkele weken geleden verscheen er ook
een ingezonden brief op De Digitale Stad
Nieuwegein (pen.nl). De inwoner sprak in
deze brief zijn zorgen uit over de kuilen en
scheuren in het fietspad langs het
Parkhout. GroenLinks is het eens met de
inwoner dat dit niet is zoals we willen dat
de fietspaden in onze stad erbij liggen.

Vandaar dat Rien aan het college van
burgemeester en wethouders van
Nieuwegein een aantal vragen stelde.
'Het doel van het stellen van de vragen is
uiteraard uiteindelijk dat de situatie ver-
betert', zegt Rien, 'want voor werk, bood-
schappen of gewoon om in beweging te
zijn, is fietsen belangrijk en gezond. Dan
moeten de fietsers binnen onze stad dat
veilig en comfortabel kunnen doen.'

De GroenLinks-fractie in Nieuwegein roept
het college van B&W op om aan de slag
te gaan en de onveilige en oncomforta-
bele fietspaden in onze stad snel in orde
te brengen zodat fietsen ook daar weer
een plezier wordt. Uit de beantwoording
van de vragen door de verantwoordelijke
wethouder John van Engelen bleek dat hij
onze mening deelt, ook gaf hij aan dat 'het
fietspad langs het Parkhout voor het einde
van dit jaar wordt aangepakt.' Op vraag
van het GroenLinks-raadslid of de ver-
breding van het fietspad ook op de plan-
ning staat, zei de wethouder dat hij dit bin-
nen de organisatie zou laten navragen.

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)
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Nieuws van Buurtplein Doorslag

De zomervakantie is voorbij gevlogen. Inmiddels is het
nieuwe seizoen weer begonnen. Zo maakt de maand
augustus weer plaats voor september. Deze maand heeft
weer leuke activiteiten op de planning!

Buurtverbinder Chantal Bos: 'Officieel blijft het nog zomer tot 21
september en de weersvoorspelling geeft dan ook aan dat er
zonnige weken in het vooruitzicht liggen. Maar voordat we het
weten zitten we straks alweer aan de pepernoten met een
knusse, warme kop chocomelk erbij.
Onze buurtverbinder Evelien Vroomen is steeds vaker te vinden
op het buurtplein. Ze wordt eerst goed ingewerkt. Voorlopig kun
je met al je vragen en ideeën nog steeds bij mij terecht.'

Chantal vervolgt: 'Heb je nog vragen of een grandioos idee?
Of een inspirerend/bemoedigend verhaal voor de volgende
nieuwsflits? Neem dan gerust contact met mij op.'

Buurtplein Doorslag zoekt gastvrouw/gastheer
Buurtplein Doorslag is op zoek naar een gastvrouw of gastheer
voor de woensdag- en de donderdagmiddag. Ben jij de buur die
men zoekt voor het gastenteam? Neem dan contact op met de
Chantal Bos, zij kijkt naar je uit!

Fysio Studio 65+
The Fysio Studio (onderdeel van The Fitness Studio) biedt vanaf
september een beweeggroep aan voor 65 plussers. Deze
beweeggroep heeft als doel om op een verantwoorde maar
gezellige manier fit te worden en/of fit te blijven.
De trainingen worden elke maandag en woensdag om 11:30 uur
verzorgd door een fysiotherapeut. De eerstkomende 3 maanden
wordt de training vrijblijvend aangeboden. Op deze manier
kunnen je samen met de fysiotherapeut ervaren of het een
goede match is!
Wil je (een keertje) meedoen? Meld je dan aan via
fysio@thefitnessstudio.nl of bel met 030604195 .

Wijkfeest Doorslag
Op zaterdag 17 september wordt het jaarlijkse wijkfeest van het
wijkplatform Doorslag gehouden van 13.00 - 19.00 uur in
Buurtplein Doorslag. Er zijn leuke spellen en (knutsel)activiteiten,
schminken, springkussen, voor jong en oud, er is een verloting
en ter afsluiting een maaltijd voor iedereen. Het thema is wilde
dieren. Het feest inclusief maaltijd is gratis.

Nieuws van Buurtplein Zuid

Wat een prachtige zomer hebben we gehad. Wat was het
soms ongelofelijk warm! Hopelijk heb je verkoeling kunnen
vinden. Op het Buurtplein was het goed te doen met de
airco en zijn vele initiatieven doorgegaan in de
zomerperiode.

Buurtverbinder Jaimy van der Veeken: 'De maand september
belooft ook weer een frisse, bruisende en inspirerende maand te
worden. Het is een fijne tijd om elkaar weer te zien en bij te
praten. Vele initiatieven zullen gaan starten. Wist je dat er
bijvoorbeeld een groep breien en haken is, een schilderclub, een
spiritueel trefpunt en maandelijks een bingo? Kom gerust een
activiteitenoverzicht halen, wellicht staat er iets tussen voor jou of
iemand die je kent.'
Heb je een goed idee gekregen in het zonnetje en wil je graag samen
sparren hoe je hier invulling aan kunt geven? Neem dan contact met
mij op. Ik kijk ernaar uit. Samen maken we een bruisend
Buurtplein!'

Buurtplein Zuid zoekt gastvrouw/gastheer
Buurtplein Zuid is op zoek naar een gastvrouw of gastheer voor
de donderdagochtend en/of -middag en de vrijdag.
Kortom: ben jij de buur die Jaimy zoekt voor het gastenteam?
Neem dan contact op met haar, zij kijkt naar je uit!

Maandelijkse Maandkast
Op het Buurtplein wil een buurtbewoner een kastje ophangen in
het damestoilet waar buren menstruatieproducten kunnen
doneren. Anoniem kunnen andere buren hier dan gebruik van
maken, mochten mensen zelf niet in de mogelijkheid zijn om
deze producten aan te schaffen. Help je mee met een donatie in
de vorm van een pakje maandverband of tampons?

1 oktober: Welkom op het Plein!
In de Week van de Ontmoeting organiseert Buurtplein Zuid op
zaterdag 1 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur een 'Welkom op het
plein' op Buurtplein Zuid, in samenwerking met het Zorgplein.
Alles staat dan in het teken van meedoen en ontmoeten. Een
tipje van de sluier: warme koffie, draag bij aan het maken van
een vlaggenlijn, doe een testje bij Medipoint, probeer
verschillende cremes uit bij de Apotheek of doe mee met een
oefening die je fit maakt. We maken er samen een groot feest
van!

Eet je Mee
Iedere dinsdag staat er om 17.30 uur een warme maaltijd klaar
voor de buren! Er zijn nog stoelen vrij zodat je kunt aanschuiven.
De maaltijd kost € 4.50 en aanmelden kan bij Annemiek via
0621596930.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Samenwerking
St. Antonius
en PoliDirect
houdt zorg voor
patiënten
met huidaandoening
toegankelijk

Vanaf 6 september gaan het
St. Antonius Ziekenhuis en
PoliDirect, in een proef, samen-
werken op het gebied van der-
matologie. Vanaf deze datum
starten dermatologen van het
St. Antonius een spreekuur in
de zelfstandige kliniek van
PoliDirect in Nieuwegein.

Patiënten kunnen dan voor be-
paalde huidaandoeningen met een
relatief eenvoudige behandelin-
gen en onderzoek bij de zelfstan-
dige kliniek terecht. Deze samen-
werking houdt de zorg voor
patiënten met huidaandoeningen
toegankelijk.

Zorg anders organiseren
'We zijn heel trots op deze samen-
werking. En heel blij dat we dit kun-
nen organiseren voor patiënten',
zegt Jolijn Hermsen, focusmanag-
er dermatologie bij PoliDirect.
'We zijn al langer in gesprek met het
ziekenhuis en hebben samen geke-
ken hoe we de dermatologische zorg
kunnen verbeteren en voor de toe-
komst toegankelijk en betaalbaar
kunnen houden.”

“Wij zien deze samenwerking als
een volgende stap in het anders or-
ganiseren van ons zorgaanbod ”
vult Madelon Jebbink aan, mana-
ger van de maatschap dermatolo-
gen in het St. Antonius. Jebbink:
'Onze patiënten krijgen dezelfde
specialistische zorg, alleen op een
andere plek. Relatief eenvoudige
aandoeningen zoals acne en verru-
ca, kunnen we bij PoliDirect behan-
delen en het de aandacht geven die
het nodig heeft. In het ziekenhuis

ontstaat door deze verschuiving
ruimte voor bijvoorbeeld patiënten
met huidkanker', stelt ze.

Juiste zorg op de juiste plek
Met de huidige ontwikkelingen
van een stijgende zorgvraag door
(kwetsbare) ouderen en een blij-
vend tekort aan zorgprofessionals,
kan het ziekenhuis in de toekomst
onmogelijk alle zorg blijven bie-
den die het nu biedt. 'Daarom
maken we keuzes', vertelt Jebbink.
'Welke zorg kan het beste in het
ziekenhuis gegeven worden en welke
zorg kunnen we anders organiseren.
Zodanig dat we zoveel mogelijk pa-
tiënten kunnen helpen zonder dat
het extra zorgkosten met zich mee-
brengt. Voor complexe specialisti-
sche zorg is het ziekenhuis de juiste
plek en voor minder complexe, plan-
bare zorg kan een patiënt ook goed
bij een zelfstandige kliniek terecht.'

Toegankelijk en betaalbaar
Hermsen en Jebbink: 'Samenwerk-
ing is essentieel om de zorg toe-
gankelijk en betaalbaar te houden.
En dit is een mooie eerste stap'.

PoliDirect werkt als zelfstandige
kliniek hard om dergelijke samen-
werkingen op meerdere plekken in
Nederland te starten en ziet dit als
oplossing voor de opgelopen zorg-
druk en zorgkosten in Nederland.

Ook de branchevereniging Zelf-
standige Klinieken Nederland
(ZKN) waar PoliDirect bij is
aangesloten, pleit voor 'zorg op de
juiste plek'.

Vanaf 6 september start het
spreekuur dermatologie, voor
1 dagdeel per week, bij de Poli-
Direct Kliniek aan de Weverstede-
hof 6. Patiënten kunnen na ver-
wijzing door de huisarts, recht-
streeks een afspraak maken bij
PoliDirect.

Lezersmail

Wil je reageren op een artikel in De Dig-
itale 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.

Toegangsdeur
appartementencomplex
wekenlang defect,
beheerder geeft niet thuis

Ik woon aan de Raadstede in Nieuwegein,
(appartementen 6-48) daar is al 5 weken
de toegangsdeur kapot van 2 deuren ( hal
en berging)
Bewoners moeten door het vuil/container-
hok naar binnen. De beheerder MVGM
schuift alles af op de VVE en kan pas op
26 augustus een aannemer sturen om dit
te repareren. Alle medewerkers van
MVGM sturen je van het kastie naar de
muur en willen geen enkele verantwo-
ordelijkheid nemen voor de veiligheid van
de bewoners. Nu staat de deur vaak de
hele dag en nacht open wat natuurlijk in
het centrum van Nieuwegein ongewenste
bezoekers aantrekt.

Ik wil dit graag onder de aandacht bren-
gen om dit met spoed op te lossen want
het kan zo echt niet langer.

Verantwoordelijke voor deze ellende is
Bram Groen van de MVGM zijn naam mag
gebruikt worden vertelde hij mij.

Remko Kool
_________________________________

Pieremachocheltocht in Vreeswijk
afgelast vanwege blauwalg

Ondanks al het werk door de kinderen, kan de
pieremachocheltocht dit weekend niet doorgaan in
Vreeswijk tijdens de 12e Authentieke Dag. Dit eve-
nement bestaat al een lange tijd in Vreeswijk, maar
door verschillende redenen was de laatste editie in
2018, en dat zal zo blijven.

’Blauwalg gooit roet in het eten en daarom mogen de
zelfgemaakte bootjes met de deelnemers niet de
Vaartse Rijn in’ dit laat de organisatie onze redactie
weten. Van Blauwalg kunnen de deelnemers erg ziek
worden, de organisatie wil het risico niet nemen.
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De Stellingmolen van Verloop

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-stellingmolen-van-verloop-anno-1965

