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DEZE WEEK

• Agenda
•

Nieuw LinQ-label voor Cals Nieuwegein

Joggy en de wethouder delen bidons uit

• Samenwerking Reinaerde en Kamers met Aandacht bevordert inclusie jongeren

Fietspad Galecopperbrug dicht

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Lichtprojecties bij waterliniesluizen
• Paddenstoelenwandeling
• Er voor Gaaan®

• Ruilfabriek te gast bij Lucky Life
• Fietsexcursie door de uiterwaarden
• Zilver voor Meeuwsen in Parijs
• Beleef de Veiligheidsdag op 13 oktober
• Festival Op de Hoek
• Op zoek naar bosuilen in Nieuwegein
• € 500 voor Stichting Leergeld
• 57-jarig drugsdealer aangehouden
• Een ultieme muziekervaring
• Vogelexcursie naar de Maashorst
• Bouw City Promenade gestart

• Klaverjassen bij de Pétanque
• Whiskyproeverij met Ronald Anneveldt
• Stappen om je huis te verduurzamen
• De Doe Mee Markt in Batau
• Portaal helpt huurders te besparen
• Wie komt de gemeentelijke website

testen
• Nieuwegeinse begrotingsperikelen
• Wie bezorg jij een glimlach?

• Ondertekening convenant duurzame woningbouw

• Gemeenten op zoek naar klimaatburgemeester



Tortilla met spinazie,
gehakt en nog meer

Deze week maakt onze kookgek Eric
Dekker een heerlijke tortilla. Tortilla is
omelet in het Spaans en kun je op allerlei
manieren maken. Eric maakte dit 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 het Nedereindsetunnel in de
wijk Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Vannacht

Afsluiting Galecopperbrug richting Arnhem

De Galecopperbrug in de snelweg A12 richting Arnhem, ter hoogte
van Utrecht, is van vrijdag 7 oktober 20.00 tot zaterdag 8 oktober
08.00 uur vanwege onderhoud afgesloten voor verkeer. In het geval
van slecht weer worden de werkzaamheden uitgesteld. De weg
onder de brug (Papendorpseweg) is ook volledig afgesloten voor
auto- en fietsverkeer. Weggebruikers dienen rekening te houden met
20 minuten extra reistijd. Het verkeer richting Den Haag en de
scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal ondervinden geen hinder
van de werkzaamheden.

Omleidingen voor verkeer richting Arnhem
Gele borden leiden doorgaand verkeer richting Arnhem om via de N230
(Noordelijke Randweg Utrecht) en de snelweg A27 richting Utrecht.
Bestemmingsverkeer wordt lokaal omgeleid. Fietsers moeten omfietsen
via de Galecopperdijk.

Werkzaamheden aan de Galecopperbrug
Tijdens de nachtafsluiting plaatsen wordt een hijskraan op de
Papendorpseweg geplaatst om daarmee de kop van een van de hoge
torens (pyloon) te verwijderen. Het verwijderen van de kop maakt
onderdeel uit van een grote onderhoudsbeurt aan de Galecopperbrug bij
Utrecht richting Arnhem. Door groei van het steeds zwaardere vracht- en
autoverkeer is de belasting van de brug de afgelopen decennia flink
toegenomen. Daarnaast vertonen de stalen kabels (tuien) die het
brugdek dragen roestvorming op de Galecopperbrug.
Om de brug ook in de toekomst veilig te kunnen gebruiken, versterkt
Rijkswaterstaat de hoge torens (pylonen) en vervangen zij de stalen
kabels. De werkzaamheden duren tot begin 2024.
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AGENDA

• 6 okt: Open middag Buurtplein
Doorslag

• 8 okt: KOM kunst maken
• 8 okt: Dag van de palliatieve zorg
• 8 okt: The Unoriginals
• 11 okt: Portaal bespaarbus in

Merwestein
• 12 okt: Kidsclub Halloween
• 12 okt: Kids Najaarsclinic MHCN
• 12 okt: Herfstfeest Buurtplein Zuid
• 14 okt: Gi ga groenfeest
• 15 okt: KOM dansen
• 15 okt: Festival Op de Hoek
• 15 okt: We sluiten de Linies
• 12 okt: Kids Najaarsclinic MHCN
• 13 okt: Beleef de Veiligheidsdag
• 15 okt: We sluiten de Linies
• 15 okt; Doe Mee Markt
• 15 okt: Classic rockband Stick em Up
• 15 okt: Festival Op de Hoek
• 17 okt: Taalfestival
• 18 okt: Workshop papier scheppen
• 18 okt: Open avond Horeca & Toerisme

College
• 18 okt: Inloopavond veilige Batauweg
• 20 okt: Beursvloer
• 22 okt: KOM toneel spelen
• 27 okt: Ruilfabriek te gast bij Lucky Life
• 27 okt: Lezing over rampjaar in Utrecht

en Vreeswijk
• 28 okt: Whiskyproeverij
• 29 okt: Knutselen voor Halloween
• 29 okt: Vogelexcursie Maashorst
• 30 okt: Ein Deutsches Requiem
• 31 okt: Halloween in Fokkesteeg
• 3 nov: Mas Markt Oosterlicht College
• 5 nov: KOM muziek maken
• 6 nov: Snoeigroep Galecop
• 6 nov: Hobby Creatief Beurs
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 12 nov: KOM kunst maken
• 17 okt: Taalfestival
• 19 nov: KOM dansen
• 26 nov: KOM toneel spelen
• 27 nov: Fietsexcursie door de uiter-

waarden
• 3 dec: KOM kunst maken
• 9 dec: Op zoek naar bosuilen in

Nieuwegein
• 10 en 11 dec: Knutselen voor Kerst
• 10 dec: KOM dansen
• 14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk
• 16 dec: Kerstmarkt Batau Noord
• 17 dec: KOM muziek maken
• 14 jan: KOM muziek maken

Veiligheidsdag voor inwoners

In Nieuwegein bouwen we hard aan de toekomst. De buurt rondom City
zal komende jaren een ware metamorfose ondergaan. Bij het tramstation
zijn de aannemers al gestart met de eerste bouwwerkzaamheden. Er
komen daar honderden nieuwe appartementen, die de woningnood in de
regio een beetje zal verminderen. De eerste grote hijskraan staat er
inmiddels al een paar weken. Ook zijn er op de Zuidstedeweg
verkeersmaatregelen genomen om de bouw in goede banen te leiden.
We zien ook veel voorbereidende werkzaamheden aan de andere kant
van City, tussen het Stadshuis en de Doorslag in. Het meest zichtbare is
wel de aanleg van een veilige omleidingsroute voor de fietsers.
Binnenkort zal ook daar gestart worden met de bouw van vele honderden
appartementen, zowel sociale huur- als koopappartementen. Al deze
werkzaamheden kunnen de komende tijd voor enige overlast zorgen.
Ondanks dat we proberen dat tot een minimum te beperken. Ik hoop op
begrip voor deze overlast, want de extra woningen zijn hard nodig.

Een ander punt van aandacht voor mij als burgemeester, is de
veiligheid in Nieuwegein. Daar werkt de gemeente dagelijks aan samen
met onze veiligheidsdiensten. Ook inwoners leveren hier een belangrijke
bijdrage aan. Om te laten zien wat deze veiligheidsdiensten doen,
organiseren we op zaterdag 15 oktober (van 11 tot 16 uur) een
veiligheidsdag op het parkeerterrein op Blokhoeve, bij de Symfonielaan.
De brandweer, politie, ambulancedienst, het Veiligheid &
Defensiecollege van ROC Midden Nederland en de gemeente laten zien
wat we allemaal doen. Er worden ook interessante demonstraties
gehouden waar de verschillende hulpverleners laten zien hoe ze werken.
En voor de kinderen zijn er daarnaast nog leuke activiteiten, zoals
dansoptredens, springkussen en spellen. Verder worden er tips gegeven
over veiligheid en brandveiligheid. Het wordt een mooi evenement voor
alle inwoners, dat inzicht geeft hoe we samen Nieuwegein veiliger
kunnen maken.
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Burgemeester Frans Backhuijs
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Lichtprojecties
zetten waterliniesluizen
in Nieuwegein
en Wijk bij Duurstede
in de schijnwerpers

Tijdens het evenement We Sluiten de
Linies op 15 en 21 oktober staan de
sluizen van de waterlinie in de schijn-
werpers. Van 19.00 tot 22.00 uur kun-
nen bezoekers genieten van prachtige
lichtprojecties en verhalen over heden,
verleden en toekomst van deze water-
werken.

We Sluiten de Linies draait om de bouw-
werken van de Stelling van Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Welke
betekenis hadden deze waterwerken in de
Hollandse Waterlinies? Hoe werkten ze en
wat was hun taak? Naast het militaire ver-
haal gaat het ook over de huidige en toe-
komstige rol van de linies in het waterbe-
heer. Enthousiaste vertellers brengen de
verhalen tot leven. Ook zijn er optredens
en is er gelegenheid om een hapje te
eten.

Oude Sluis in Vreeswijk
Op zaterdagavond 15 oktober staat de
Oude Sluis in Nieuwegein in de schijn-
werpers. Deze volgend jaar 700 jaar oude
sluis speelde een cruciale rol in zowel de
Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Via de sluis werd en wordt nog steeds
water uit de Lek ingelaten. Niet meer om
land onder water te zetten en de vijand
tegen te houden, maar om de grachten en
singels van Utrecht en de Vecht van vers
water te voorzien.

Waterschapsmedewerkers vertellen hoe
dat in z’n werk gaat en wat we bij hoog-
water doen om de Lekdijk te beschermen.
In de schotbalkenloods is klassieke live
muziek en verhalenvertellers brengen het
verhaal van de waterlinie tot leven.

Inundatiesluis Wijk bij Duurstede
en Fort Honswijk/Lunet
In 1870 bouwde het Ministerie van Oorlog
in Wijk bij Duurstede een grote inundatie-
sluis. Die is nog steeds in gebruik als
waterinlaat en staat op 21 oktober in de
schijnwerpers. Bij de schotbalkenloods
kun je genieten van een versnapering en
muziek: Semmy Prinsen draait plaatjes
vanuit zijn bakfiets. Ook kun je hier een
animatiefilm van Chok Wah Man bekijken.
Bij de sluis en bij de waterpoort vertellen
waterschapsmedewerkers hoe deze
‘waterkunstwerken’ werken en hoe we
vandaag de dag de Lekdijk veilig houden.

Een verhalenverteller neemt je mee in het
verhaal van de Hollandse Waterlinies.
Uitgekeken en -geluisterd? Wandel dan
door naar de beermuur: troubadour Leon
Lutterman brengt je hier in vervoering met
zijn aubade.

In Fort Honswijk en bij Lunet aan de Snel
in Schalkwijk is de 21e ook volop water-
linieactiviteit. De inundatiesluis daar is
echter veertig jaar geleden onder de

Lekdijk verdwenen. Wie weet wordt de
sluis in de toekomst weer zichtbaar
gemaakt.

Vier avonden lichtprojecties en activiteiten
Ook elders in de waterlinie, in de gebie-
den van vier andere waterschappen, is er
van alles te zien en te beleven. Op vier
avonden op totaal dertien plekken kunnen
bezoekers genieten van het gratis evene-
ment.

We Sluiten de Linies is een samenwerking
tussen vijf waterschappen, Rijkswaterstaat
en de Hollandse Waterlinies en vindt
plaats op 14, 15, 21 en 22 oktober van
19.00 tot 22.00 uur. Kijk voor het volledige
programma op de website van het
evenement.

UNESCO Werelderfgoed
We Sluiten de Linies is een unieke manier
om kennis te maken met de Stelling van
Amsterdam, al ruim 25 jaar UNESCO
Werelderfgoed, en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie die in 2021 door UNESCO aan
de werelderfgoedlijst is toegevoegd.
Gezamenlijk staan zij bekend als de
Hollandse Waterlinies. Decennialang
beschermen deze linies het westen van
Nederland tegen vijandelijke troepen. In
tijden van oorlog kon men grote stukken
land onder water zetten waarmee twee
vliegen in één klap werden geslagen: het
land was onbegaanbaar voor soldaten,
paarden en voertuigen en te ondiep voor
boten om doorheen te varen.
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https://odeaandehollandsewaterlinies.nl/agenda/we-sluiten-de-linies/oude-sluis-nieuwegein/
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https://www.pen.nl/artikel/feestelijke-viering-unesco-werelderfgoedstatus-nieuwe-hollandse-waterlinie
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Stichting Evenementen
Verkeersregelaars
doneert € 500,-
aan Stichting Leergeld
Nieuwegein

De Stichting Evenementen Ver-
keersregelaars Nieuwegein
(S.E.V.N.) is opgericht in 2014
om de door de vergunningver-
lener (de betreffende gemeen-
te) vereiste verkeersregelaars
tegen geringe kosten beschik-
baar te kunnen stellen bij even-
ementen in Nieuwegein en om-
geving.

Zoals bijvoorbeeld de Avond4-
daagse, Vreeswijk bij Kaarslicht,
Obstacle Run bij Down Under en
Koningsdag in Vreeswijk en Nieu-
wegein Noord. De vergoeding die
de Stichting Evenementen Ver-
keersregelaars Nieuwegein hier-
voor vraagt is gering om de kosten
voor de organisaties niet uit de
hand te laten lopen. Beroepsver-
keersregelaars inzetten zou im-
mers onbetaalbaar zijn.

Jaarlijks wordt vanuit de aldus
opgebouwde reserve een bedrag
gereserveerd voor een schenking
aan een maatschappelijk actieve
organisatie in Nieuwegein. Zoals

De Voedselbank of de molen in
park Oudegein. Voor 2022 is deze
schenking van € 500,- bestemd
voor de Stichting Leergeld Nieu-
wegein.

Op vrijdag 30 september vond de
overhandiging plaats van een
cheque aan de Stichting Leergeld
Nieuwegein in het Stadshuis in
aanwezigheid van o.a. de voorzit-
ter van de Evenementen Verkeers-
regelaars Loek Verhoef.

Over Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Nieuwegein
helpt kinderen van 4 tot 18 jaar
uit gezinnen die minimale finan-
ciële middelen hebben. Zo kunnen
ook deze kinderen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activi-
teiten, want nu meedoen is straks
meetellen.
Ook helpt Leergeld bij benodigd-
heden voor school, sportkleding
en contributie, muziek- en zwem-
lessen, aanschaf van een fiets en
een laptop (vanaf het Voortgezet
Onderwijs) in samenwerking met
de Gemeente Nieuwegein. Ben jij
of is jouw kind in het bezit van
een Nieuwegein Stadspas, dan
kun je gebruik maken van de
voorzieningen van Stichting
Leergeld Nieuwegein!
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Woningcorporatie Portaal
in actie om huurders
te helpen besparen

Woningcorporatie Portaal zal binnen-
kort de huurders van haar woningen
voorlichting geven hoe zij kunnen be-
sparen. ‘Een groot deel van onze huur-
ders gaat gebukt onder de hoge vaste
lasten. Niet alleen de prijzen van ener-
gie zijn zorgwekkend, ook de dagelijkse
boodschappen worden steeds duurder’
aldus Portaal.

Hoewel de aangekondigde maatregelen
van het kabinet sommigen verlichting biedt,
vreest de woningcorporatie dat veel van
haar huurders, die het nu al financieel
moeilijk hebben, straks niet meer kunnen
rondkomen. Daarom zal Portaal dinsdag
11 oktober aanstaande, van 08.00 tot
12.00 uur, met een bespaarbus staan bij
Merwestein aan de Leemwal 3 om haar
huurders bespaartips te geven.

‘Aan de stijgende prijzen kan Portaal niks
veranderen. Maar vanuit onze visie ‘Bijdra-
gen aan goed samenleven’ willen we niet
langs de zijlijn blijven staan. We doen er
alles aan om het renoveren en verduurza-
men van onze woningen te versnellen. Al
lukt dat niet van de een op andere dag.’

Woningcorporatie Portaal organiseert deze
campagne ‘Samen Besparen’ in de week
van de duurzaamheid (10 t/m 15 oktober).
Vanuit deze bespaarbus worden energie
besparingstips met buurtbewoners ge-
deeld. Eén van de tips is het aanbrengen
van tochtstrips en radiatorfolie. De vak-
mannen staan bij de bespaarbus klaar om
gelijk even mee te lopen en het gratis in de
woning te plaatsen.

OMKIJKEN

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

Oktobber 2019

Het was een gezellig samenzijn, van de vertegen-
woordigers van alle sportverenigingen die gebruik
maken van Sportpark Galecop, in de kamer van en
met notaris Marco Sutter, ter gelegenheid van de
officiële oprichting van de Sportpark Galecop
Coöperatie. Sportparkmanager Jimte Poelman, de
initiator van de coöperatie, was er ook, maar verkoos
even buiten beeld te blijven.

De Digitale Nieuwegeiner
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City Nieuwegein:
binnenstad groeikern
wordt duurzame oase

De vernieuwing van het centrum van
Nieuwegein, onder de naam City, won
eerder dit jaar de SKG Publieksprijs
voor duurzame gebiedsontwikkeling.
Inmiddels is het project in de binnen-
stad flink op stoom. Gebiedsmanager
Guus Govaart en projectleider Marco
van Hedel vertellen over wat ‘het du-
urzaamste centrum van Nederland’
moet worden.

Naast de juryprijs van de tweejaarlijkse
SKG Award kunnen lezers van Gebieds-
ontwikkeling.nu ook stemmen op een
duurzame gebiedsontwikkeling. Dit jaar
was City Nieuwegein de publieksfavoriet
met een indrukwekkende ambitie en artist
impressions die duidelijk moesten maken
wat de duurzame plannen voor het cen-
trumgebied van deze new town zijn.

Nieuwbouw, verdichten, transformeren en
dat met het doel om de binnenstad van
Nieuwegein niet alleen grootstedelijke al-
lure te geven, maar ook nog eens om te
vormen tot het duurzaamste stadscentrum
van Nederland.

Een half jaar later zijn gebiedsmanager
Guus Govaart en projectleider Marco van
Hedel druk bezig om die ambitie waar te
maken. Govaart: 'En dat terwijl ‘de winkel’
open is. Er wordt hier gewoond en ge-
werkt, het is een winkelgebied. Wij moe-
ten niet alleen al onze duurzame ambities
waarmaken, we moeten er ook voor zor-
gen dat het gebied blijft functioneren. Dat
is een enorme uitdaging.' Van Hedel: 'We

zijn op het gebied van duurzaamheid aan
het innoveren tijdens de uitvoering.'

Om even bij het begin te beginnen:
Nieuwegein en grootstedelijke allure,
hoe moeten we dat combineren?
Guus Govaart (GG): 'Nieuwegein is bij
veel mensen misschien niet de eerste
stad in Nederland die opkomt als place to
be. Maar ik zou tegen iedereen willen
zeggen: kom er eens kijken! Er is al echt
het nodige in gang gezet. Een prachtig
nieuw stadshuis, een geweldig mooi
nieuw theater met echt grootstedelijke al-
lure en dan moet het grootste deel van het
City project nog komen. En we hebben
hier de ruimte genomen om het beter te
doen.'

Beter dan wat?
GG: 'Nieuwegein is een groeikern. Ik weet
niet exact hoe ze het hier in de jaren
zeventig hebben aangepakt want daar
ben ik te jong voor, maar het heeft er alle
schijn van dat het doel vooral was: meters
maken. Wat wij hier doen is: veel meer
ambitie en kwaliteit toevoegen en als je
dat doet, dan komt dat er ook uit. Dat
moet leiden tot een aangename leefom-
geving die toekomstbestendig is.'

Die ook nog grootstedelijk is?
Marco van Hedel (MH): 'Ja, onze ambitie
gaat verder dan de stad en de eigen be-
woners. In Nieuwegein hebben we een
groot winkelcentrum met een aanzienlijk
verzorgingsgebied in het zuidelijke deel
van de provincie Utrecht. Het is voor de

stad van belang dat CityPlaza dat verzorg-
ingsgebied behoudt en liefst versterkt.'

'Daarbij is het goed om te weten dat Nieu-
wegein in 1971 niet uit het niets ontstond
maar een fusie was van de dorpen Jut-
phaas en Vreeswijk. De binnenstad van
de nieuwe gemeente, destijds aangewe-
zen als groeikern om met het idee van
gebundelde deconcentratie de groei van
de bevolking van grotere steden op te
vangen, is ontwikkeld tussen de beide
dorpen in.'

'Wat nu al jaren duidelijk is, is dat dat cen-
trum niet als binnenstad wordt ervaren.
Het was voor de inwoners van de ge-
meente niet het logische hart van de stad.
Dat komt ook doordat Nieuwegein poly-
centrisch is opgezet met buurtwinkelcen-
tra. Die willen we zeker ook behouden,
maar voor de grotere boodschappen en
plezierwinkelen hopen we meer mensen
uit de stad en van daarbuiten naar de
vernieuwde binnenstad te krijgen. Dat
gaan we in City onder meer doen door
meer reuring te creëren door horeca. We
realiseren tevens meer duurzame wonin-
gen en prettige openbare groene verblijfs-
locaties. Om de centrumfunctie te ver-
sterken, voegen we met een nieuw tram-
en busstation ook een stevig ov-knoop-
punt toe.'

Hoe ver zijn jullie nu
met het City Project?
GG: 'Op twee grote bouwlocaties zijn

(verder lezen)

‘City - vogelvlucht zuidwest’ door André Langenberg van BERGcs (bron: Gemeente Nieuwegein)
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nieuwe woontorens in aanbouw, het nieu-
we tramstation is opgeleverd en we star-
ten binnenkort met de bouw van nog eens
460 woningen in het hart van de binnen-
stad.'

'En we zijn bezig met het maken van plan-
nen voor wat de duurzaamste parkeer-
garage van Nederland moet worden. Die
garage hebben we ondanks de lage par-
keernorm in City nodig voor zowel be-
zoekers van het centrum als voor de be-
woners van de nieuwe appartementen.
We zitten dus vol in de uitvoering. Omdat
dit project natuurlijk jaren duurt, zijn we tij-
dens de uitvoering constant aan het kijken
hoe we het City tijdens de rit nog duurza-
mer kunnen maken.'

Wat maakt die parkeergarage
de meest duurzame van Nederland?
MH: 'Een parkeergarage moet bereikbaar,
veilig en liefst ook mooi zijn. Aandacht
voor duurzaamheid is bij een parkeer-
voorziening echter niet vanzelfsprekend.
Dat willen wij wél doen. De garage ligt
naast het grote stadspark Oudegein dat
tegen de binnenstad aanligt. Omdat City
omsloten is door grote wegen en een wa-
terweg kan de parkeergarage bij uitstek
als stepping stone fungeren voor vogels
en andere dieren. We willen de ecologie in
het gebied versterken door alle bouwob-
jecten in de binnenstad te voorzien van
groene daken en vogels mogelijkheden te
bieden in de gevels nesten te bouwen.
Kortom: door natuurinclusief te ontwerpen.
Op deze manier breiden we het groen en
de ecologie van het park uit naar de bin-
nenstad'.

GG: 'En we bouwen circulair. Als op enig
moment bijvoorbeeld geen parkeergarage
meer nodig is, kunnen we alles redelijk
makkelijk uit elkaar schroeven en de ma-
terialen elders gebruiken. Bovendien moet
70 procent van alle parkeerplaatsen elek-
trisch laadbaar zijn. Dat is een veel grote-
re uitdaging dan je zou denken. Want je
loopt tegen allerlei uitdagingen aan en dan
realiseer je je dat we hier in Nederland
nog niet zoveel ervaring mee hebben.
Want wat betekent het als je zoveel
stroom naar de garage moet krijgen? Wat
betekent het als een van die auto’s in de
fik gaat? Aan een sprinkler heb je dan
helemaal niks, dus hoe zorg je ervoor dat
het veilig is? We zijn dus tijdens de uitvo-
ering volop aan het leren.'

Wat zien jullie
als de grootste duurzame uitdaging
voor City?
MH: 'Aan de realisatie van nieuwe gebou-
wen stellen we hoge duurzaamheidseisen.
We sluiten ze op een integraal warmte-
koudesysteem (WKO) voor het hele ge-
bied. Dat zijn uitdagingen op zich, maar
die eisen kunnen we als gemeente stellen
omdat we vrij veel grond in het gebied in
eigendom hebben. Tegelijkertijd blijft
voortdurend de uitdaging bestaan om de
nieuwe gebouwen met de nieuwste in-
zichten zo duurzaam mogelijk te maken.
Denk aan circulair materiaalgebruik, wa-
terberging en vergroening op en aan de
gebouwen. Aanbestedingen richten we
dan ook zo in dat de markt uitgenodigd
wordt om met de nieuwste innovaties te
komen. Wat wij als gemeente kunnen
doen, is ons flexibel opstellen door oploss-

ingsgericht mee te denken. En dat werkt
want we zijn nu ook bezig met duurzame
oplossingen die we twee jaar geleden nog
niet hadden kunnen bedenken.'

GG: 'Lastiger is dat een deel van de be-
bouwing in City ouder is. Het is een hele
opgave om de eigenaren van die minder
duurzame gebouwen mee te krijgen in
onze duurzaamheidsvisie. Die twintig pro-
cent kost tachtig procent van onze inzet
om dat voor elkaar te krijgen en daar zit-
ten we nu middenin. Wij hebben als ge-
meente geen dwangmiddelen. Dus zoek
je naar een businesscase die dat verant-
woord maakt. Wat kan helpen, is ons
duurzaamheidsfonds dat we willen uitbrei-
den door incentives in te bouwen voor
eigenaren van bestaand vastgoed. Daar-
mee worden zij verleid hun bezit te ver-
duurzamen.'

Hebben jullie de wind mee
vanwege de hoge energiekosten?
GG: 'Nee, want we hebben juist vooral te
maken met hoge bouwkosten. Iedereen
vindt het een spannende tijd want eigenlijk
weet niemand hoe de situatie volgend jaar
is. We weten niet wat de gasprijs volgend
jaar doet. Intussen is de hypotheekrente
wel gestegen waardoor de verhuisbereid-
heid afneemt en de bouwkosten zijn voor-
alsnog torenhoog. Waar je vroeger van
een aannemer een aanbieding kreeg voor
drie maanden, krijg je die nu voor een dag
en moet je ook nog eens binnen een dag
besluiten omdat de prijs anders alweer is
gestegen.'

'In die onzekere marktomstandigheden
moeten wij ons begeven. Daarbij moet
ook gezegd worden dat wij ook met partij-
en te maken hebben die zeggen: dit is een
ontwikkeling van jaren en dus wat verder
weg kijken dan de onzekerheid van het
moment. Toch ligt het aan de positie van
ontwikkelaars en beleggers want er zijn
ook partijen die nu financiële arrangemen-
ten aan moeten gaan en daar onrustig van
worden.'

Wat kan je als gemeente
in zo’n situatie doen?
GG: 'We proberen tenders niet te complex
te maken. We hebben als gemeente nog
wel eens de neiging duizend ambities te
hebben en die moeten er dan allemaal in.
Nu proberen we sommige eisen makkelij-
ker maken door mee te denken met ont-
wikkelaars. Dit met als doel om de duur-
zaamheidsambities wél te halen, omdat
die vaak juist het kind van de rekening zijn
en dat willen we absoluut niet.'

'Hoe we dan meedenken? Neem de be-
voorrading van winkels. Dat moet natuur-

(verder lezen)
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lijk zo veilig mogelijk gebeuren en daarom
wil je liever geen achteruitrijdende vracht-
wagens. Wij kunnen in een tender heel
simpel de eis neerleggen: dat mag niet.
Dan moet de ontwikkelaar veel ruimte re-
serveren om te kunnen draaien op de
eigen plot en dat maakt een ontwikkeling
gigantisch duur. Nu zijn we samen gaan
kijken hoe we dit op kunnen lossen door
het én veilig én financieel haalbaar te
maken.'

Terug naar de duurzaamheid:
wat zien jullie
als de belangrijkste innovatie in City
op dat gebied?
MH: 'Ik denk dat het circulaire watersys-
teem dat we ontwikkeld hebben samen
met het TKI programma (een subsidiere-
geling voor topsectoren vanuit het Rijk)
samen met het waterschap, KWR Water,
Vitens, de provincie Utrecht en adviesbu-
reaus wel echt een heel bijzondere inno-
vatie is. We hebben onderzocht hoe we al
het water dat in het gebied valt en gebruikt
wordt, tot en met het wc-water aan toe,
niet meer afvoeren naar de waterschap-
pen want die lopen tegen hun maximale
waterzuiveringscapaciteit aan.'

'We hebben gekeken hoe we het water in
het plangebied zelf kunnen verwerken en
hergebruiken. Er is nu een concept uitge-
werkt waar nog een paar dingen voor uit-
gezocht moeten worden, maar het ziet er
goed uit. Als we dat kunnen organiseren,
dan hebben we straks de problemen van
een droge zomer of een natte winter niet
meer in City Nieuwegein. We hoeven dan
geen drinkwater meer te gebruiken voor
irrigatie, we winnen dan energie uit de ver-
gisting van toiletwater, wateroverlast bij
hevige buien is verleden tijd en het groen
blijft ook altijd echt groen. Waar alles dor

werd afgelopen zomer, heb je straks in
Nieuwegein een centrum dat er te allen
tijde tip top uitziet, als een groene oase.
Als dat lukt dan lopen we hier echt voor op
het gebied van circulariteit, watermanage-
ment en klimaatadaptatie.'

Wat gaan we
daar straks van zien in City?
GG: 'Dat is iets waar we nu hard over aan
het nadenken zijn. Het kan best zijn dat
we straks het duurzaamste centrum van
Nederland hebben, maar dat niemand die
hier komt dat ook zo ervaart. Want een
WKO, zonnepanelen et cetera, het ligt op
het dak of het zit onder de grond. Op
straatniveau zie je er niks van. Meer groen
het gebied in brengen is sowieso nodig en
dat doet natuurlijk wel wat. We hebben
onlangs ontwerpers uitgenodigd om cre-
atief na te denken hoe je duurzaamheid
meer zichtbaar kan maken.'

MH: 'En er gebeurt veel onder de grond.
We hebben in City de ondergrond niet als
restpost in de gebiedsontwikkeling behan-
deld maar gekeken hoe we, ondanks alles
wat er aan leidingen, riool, waterberging
en WKO’s de grond in moet, de onder-
grondse ruimteclaim zo klein mogelijk kun-
nen maken. Dit om ervoor te zorgen dat er
zoveel mogelijk ruimte overblijft om grote
bomen te planten waarvan de wortels
gewoon de ruimte hebben om te groeien
waar ze willen. En om waterinfiltratie opti-
maal te faciliteren. Je wil van alles uit het
zicht hebben voor de bewoners en ge-
bruikers van een gebied, tegelijkertijd
willen we toch ook zichtbaar maken wat
we hier voor mooie oplossingen met alle
betrokken partijen hebben bedacht.'

Door: Joost Zonneveld, dit artikel verscheen eerder op Gebied-
sontwikkeling.nu

Er gaat niets
boven gezellig samen koken
aan tafel

Samen koken aan tafel zorgt voor een
gevoel van verbondenheid. Je hoeft
zelf geen uren in de keuken door te
brengen om een etentje voor te berei-
den voor vrienden of familie. Iedereen
schuift gewoon aan tafel en maakt
z’n eigen eten klaar. Voor een intiem
dinertje met z’n tweeën is de mini piz-
zarette ideaal. Zo heb je echt tijd voor
elkaar en hoef je tussendoor de keuken
niet in te duiken.

Wat is een pizzarette?
Met een pizzarette maak je zelf de lekker-
ste pizza’s. De kleine steenoven zorgt
voor een lekkere en knapperige bodem. Je
bepaalt zelf welke ingrediënten je op de
pizza doet en zo is dit de meest ideale
maaltijd voor jong en oud.
Hou je van afwisseling? Kies dan voor de
pizzarette met gourmet. Deze pizzarette
en gourmet in 1 stelt je in staat om pizza’s
te maken en tegelijkertijd jouw favoriete
vlees of vis te bakken.

Het ultieme pizzarette feest
De meeste mensen zijn fan van pizza en
dat maakt een maaltijd van de pizzarette
tot een echte feestmaaltijd. Ook voor een
kinderfeestje is een pizzarette ideaal. Ge-
bruik hiervoor een 6 persoons pizzarette
zodat je zeker weet dat je genoeg pizza’s
tegelijk kan bakken. Zoals bij de meeste
maaltijden geldt, geldt dat ook voor de
pizzarette: een goed begin is het halve
werk. Begin op tijd met het maken van
deeg zodat dit voldoende tijd heeft om te
rijzen. Je kan hier kleine bolletjes van
maken of de bolletjes vast platdrukken zo-
dat iedereen meteen een kant-en-klare
bodem heeft.
Leg er wel velletjes papier tussen om te
voorkomen dat het deeg aan elkaar plakt.
Voor deze pizza’s is de dikte van de bo-
dem met ongeveer 3 millimeter perfect.

Heb je weinig tijd gebruik dan kant-en-
klaar pizzadeeg uit de supermarkt. To-
matensaus is onmisbaar tijdens een pizza-
avondje. Het is lekker om deze zelf te
maken met tomaat, ui, knoflook en Itali-
aanse kruiden. De pizza’s zijn klein, dus
per pizza heb je maar een beetje saus
nodig. Naast de pizzasaus kan je ook
ricotta serveren als basis voor een pizza
Bianca.

Variëren met toppings
Met het beleg van de pizza’s kan je einde-
loos variëren. Zet allerlei bakjes met in-
grediënten op tafel zodat jouw gasten
naar eigen smaak hun pizza’s kunnen

(verder lezen)
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https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/city-nieuwegein-binnenstad-groeikern-wordt-duurzame-oase/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/city-nieuwegein-binnenstad-groeikern-wordt-duurzame-oase/
https://ubari.nl/mini-pizzarette/
https://ubari.nl/mini-pizzarette/
https://ubari.nl/beste-pizzarette-met-grill-en-gourmet-3-in-1/
https://ubari.nl/beste-pizzarette-6-persoons/
https://www.pen.nl/artikel/er-gaat-niets-boven-gezellig-samen-koken-aan-tafel
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Vrijwilligerswerk
wanneer het jou
uitkomt

Wie bezorg jij een
glimlach?

De Algemene Huldienst Nieu-
wegein (AHN) zoekt wegens
toenemende hulpvragen vrij-
willigers. De AHN is van, voor
en door inwoners van Nieuwe-
gein en is op zoek naar vrijwil-
ligers die inwoners van Nieuwe-
gein een glimlach willen bezor-
gen. Vaak gaat het om georga-
niseerde burenhulp van inwo-
ner aan inwoner.

De behoefte aan een maatje om
samen een kop koffie te drinken,
boodschappen te doen of te wan-
delen wordt steeds groter. Maar
ook een klein klusje of eenmalig
een tuintje opknappen bezorgt
iemand een glimlach. Als vrij-
williger bij de AHN zet je je in
voor het welzijn van Nieuwe-
geinse inwoners, die zonder hulp
in een kwetsbare positie komen of
blijven. De AHN richt zich hierbij
vooral op zieken, ouderen en een-
zame in hun functioneren beperk-
te inwoners.

De hulp die de Algemene Hulp-
dienst Nieuwegein biedt, is te on-
derscheiden in praktische hulp
zoals kleine klusjes in huis, bood-
schappen doen of snoeiwerk in de
tuin en sociale ondersteuning in
de vorm van maatjes die samen
met de inwoners gaan wandelen,
winkelen of een spelletje doen.

Alles wordt gedaan door vrij-
willigers die graag een glimlach
bezorgen aan Nieuwegeinse in-
woners die wat extra hulp goed
kunnen gebruiken. Vooral voor
het sociale contact en het doen
van boodschappen kan AHN de
hulp van extra vrijwilligers goed
gebruiken. Alle vrijwilligers bij de
AHN beschikken over een (gratis
aan te vragen) VOG, een veilig en
vertrouwd gevoel voor de hulpvra-
ger én de vrijwilliger blijft altijd
baas over zijn eigen agenda. Vrij-
willigerswerk wanneer het jóu
uitkomt.

Ben jij die nieuwe vrijwilliger die
graag een glimlach bezorgt bij een
van de hulpvragers, wil je meer
informatie of kun je zelf hulp ge-
bruiken?
Neem dan contact op met de
hulplijn: 0306067409. Van maan-
dag tot en met vrijdag bereikbaar
tussen 10.00 en 12.30 uur. De con-
tactpersonen staan je graag te
woord. Liever mailen? Stuur dan
een mail naar info@hulpdienst-
nieuwegein.nl.

Toen & Nu

De oude draaibrug
over de Vaartse Rijn
in Jutphaas

Deze keer een foto van Toen & Nu uit
Jutphaas (zie de laatste pagina). Nu
weet ik dat die oude draaibrug, de Rijn-
huizerbrug, op de foto van Toen, gele-
gen heeft over de Vaartse Rijn. Maar
nog nooit ben ik zo misleid over de
locatie als je alleen uit moet gaan van
de foto van Toen. Onze fotograaf Jordi
Jupijn ging naar de locatie en maakte
de foto van Nu.

Het gaat over de woning geheel rechts op
de foto. Die twee panden, zowel de oude
als die van Nu zijn totaal verschillend.
Uitkomst gaf het boek ‘Nieuwegein -
geschiedenis en architectuur’ van de
Stichting Publikaties Oud Utrecht (SPOU).
Daarin wordt het pand op de foto van Nu
beschreven. Dat is gebouwd in 1911. We
weten nu dat de foto van Toen dus van
voor dat jaartal moet zijn. Maar welk jaar-

(verder lezen)

FOTO VAN DE WEEK

Gisterenmiddag. Onderweg van klein- en achterklein-
dochter naar huis. De Galecopperlaan. In herfsttooi.
Heerlijk!

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!

De Digitale Nieuwegeiner

0306067409
mailto:info@hulpdienstnieuwegein.nl
mailto:info@hulpdienstnieuwegein.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://www.gall.nl
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Samenwerking Reinaerde
en Kamers met Aandacht
bevordert inclusie jongeren

Zorgorganisatie Reinaerde heeft zich
aangesloten bij Kamers met Aandacht.
Stichting Kamers met Aandacht is een
non-profit organisatie met als doel
positieve uitstroom uit de zorg te
bevorderen. Kamers met Aandacht
zoekt voor jongeren tussen de 18 en 23
jaar naar kamers bij particulieren. Hier
is, naast ambulante begeleiding van
Reinaerde, ook informele steun aan-
wezig is in de vorm van huisgenoten of
betrokken buren. Door de samenwer-
king kan Reinaerde deze jongeren aan-
melden voor een kamer mét aandacht.
Op 4 oktober hebben beide partijen de
samenwerkingsovereenkomst getek-
end.

Hoe werkt het
De samenwerking houdt in dat een jon-
gere tussen de 18 en 23 jaar een kamer
huurt bij een particulier. Dat is iemand
met een warm hart én woonruimte in zijn
huis. De particulier wordt vrijwilliger bij
Kamers met Aandacht. De jongere krijgt
minimaal 6 maanden ondersteuning van
Reinaerde. Daarnaast is er een aantal

voorwaarden waaraan de jongere moet
voldoen, zoals minimaal 24 uur per week
dagbesteding/werk/therapie.

Focus op kwaliteit van leven
Door de samenwerking krijgen kwetsbare
jongeren op weg naar zelfstandigheid
meer mogelijkheden bij het vinden van
passende huisvesting. Zij krijgen van
Reinaerde begeleiding bij het wonen: een
kamer mét aandacht. Het past bij de visie
van Reinaerde om samen met haar part-
ners te werken aan inclusie en het realise-
ren van kwaliteit van leven. Door het on-
dertekenen van deze overeenkomst ver-
sterken wordt de relatie tussen Reinaerde
en Kamers met Aandacht versterkt.

Over Reinaerde
Wonen, werk, behandeling en begeleiding
en dagbesteding, voor jong en oud.
Reinaerde verzorgt begeleiding en behan-
deling om bij te dragen aan de kwaliteit
van leven voor zo’n 3.600 cliënten met
een beperking. Met 2.600 collega’s in alle
26 gemeenten van de provincie Utrecht
bouwt Reinaerde aan een betere wereld
waarin iedereen een rol van betekenis
heeft. Samen met cliënten en hun familie
en samen met andere zorgpartners.

Over Kamers met Aandacht
Stichting Kamers met Aandacht realiseert
Kamers met Aandacht: woonruimte voor
jongeren die behoefte hebben aan een
vangnet of praktische vaardigheden heb-
ben om helemaal zelfstandig te wonen.
Reinaerde kan jongeren die ondersteuning
ontvangen aanmelden voor een Kamer
met Aandacht.

Bouw Citypromenade
van start

Na jaren van plannen maken en voor-
bereidend werk is het nu zo ver. De
bouw van CityPromenade is van start
gegaan. Hier kun je op korte termijn al
wat van merken. Het Brugpad is inmid-
dels afgesloten en de bouwinrit naast
de Lantaarnstede is aangelegd.

Langs het kanaal de Doorslag, achter
theater DE KOM en het Stadshuis komen
vier duurzame woongebouwen met 452
duurzame huur- en koopwoningen.
'Bouwen in een drukke binnenstad is altijd
een uitdaging. Het moet uiteraard veilig
gebeuren, en de winkels moeten bereik-
baar blijven. Ook met de fiets. Daarom is
er soms een omleiding’ aldus de project-
leider.

Werkzaamheden
aan de Noordstedeweg
Bouwverkeer moet veilig van de Noord-
stedeweg naar het bouwterrein kunnen rij-
den. Daarom komen er aanpassingen aan
de Noordstedeweg en het fietspad naast
de Noordstedeweg. De aannemer verlaagt
de middenberm, deze komt op gelijke
hoogte met het asfalt. Ook wordt de be-
strating tussen de rijbaan en het fietspad
aangepast. Zo kan het bouwverkeer hier
overheen rijden naar het bouwterrein. Om
het verkeer zo min mogelijk tot last te zijn,
voert de aannemer deze werkzaamhe-
den ’s avonds en ’s nachts uit. Tijdens
deze werkzaamheden blijft de Noord-
stedeweg altijd open.

Werkzaamheden aan de Lantaarnstede
Op de Lantaarnstede verplaatst de aan-
nemer een deel van het fietspad. Dit fiets-
pad wordt rechtdoor getrokken en aange-
sloten op het fietspad aan de Noordstede-
weg. Hierna verwijdert de aannemer het
bestaande deel van het fietspad. Dit wordt
onderdeel van het bouwterrein.
Op het grasveld naast de Lantaarnstede is
eerder al een hek geplaatst. Dit hek blijft
tijdens de bouwperiode staan. Het zorgt
voor een scheiding tussen de ingang van
de parkeergarage en de bouwinrit naar
het bouwterrein. Zo blijft de verkeerssitu-
atie rond het bouwterrein duidelijk.

https://www.reinaerde.nl/
https://www.pen.nl/artikel/fietsfoto-van-de-week-90
https://www.pen.nl/artikel/fietsfoto-van-de-week-90
https://www.pen.nl/artikel/city-nieuwegein-binnenstad-groeikern-wordt-duurzame-oase
https://www.pcbuitvaartzorg.nl?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Nieuwegein tekent
het convenant duurzame woningbouw

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbe-
stendige manier te kunnen bouwen, hebben de provincie
Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een con-
venant voor duurzame woningbouw opgesteld.

Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wet-
telijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzamer wonin-
gen gebouwd kunnen worden. De ondertekenaars komen vooral
uit de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam.
Ook Nieuwegein tekent met 33 andere gemeenten, 3 provincies
en ruim 30 marktpartijen het convenant duurzame woningbouw.

Vanuit Nieuwegein, de andere gemeenten en marktpartijen
kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op
het gebied van duurzame woningbouw. 'Bijvoorbeeld over cir-
culariteit, natuur-inclusief bouwen, klimaatadaptatie en energie-
gebruik. Provincie Utrecht en MRA heb-ben gehoor gegeven aan
deze oproep en het convenant vormgegeven. Uiteraard in
samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ont-
wikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is inmiddels
ondertekend door meer dan 75 organisaties.'

Olievlek
Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Ik ben enorm trots dat dit
convenant nu op tafel ligt en met inbreng van vele betrokken par-
tijen tot stand is gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat we op deze
manier woningen echt sneller, duurzamer én betaalbaarder kun-
nen bouwen. Het zou mooi zijn als de afspraken uit het con-
venant als een soort olievlek over Nederland vloeien en nog veel
meer partijen zich aansluiten.'

Wethouder Marieke Schouten, met onder andere wonen, duur-

zaamheid en energietransitie in haar portefeuille voor Nieuwe-
gein noemt de ondertekening een mijlpaal: 'Ik ben enorm trots
dat dit convenant nu op tafel ligt en met inbreng van vele be-
trokken partijen tot stand is gekomen. Het convenant legt een
goede basis voor het samen realiseren van woningen die passen
bij onze klimaatambities. Fijn dat er zoveel verschillende partijen
meedoen, hoe meer hoe beter!'

Landelijk norm
De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de
woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het minis-
terie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de
uitvoering van het convenant nauwgezet.
Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar
vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk.
Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook
gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan
worden op welke manier er nog duurzamer kan worden ge-
bouwd.

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: 'Knalrode en daardoor zeer opvallende insecten komen bij allerlei
soorten voor, van libellen tot mijten maar in Nieuwegein vooral bij kevers
en wantsen. Algemeen zijn bijvoorbeeld de roodkopvuurkevers en het
beruchte leliehaantje. Bij de wantsen valt de kaneelglasvleugelwants het
meest op, hoewel het rood van dit beestje vaak nogal verbleekt over komt.
Bovendien heeft het een dubbelganger, de wèl knalrode vuurwants met min
of meer dezelfde zwarte vlekken op het rood.

Die vuurwants komt uit het zuiden en houdt dus van een warm klimaat. Daar weten we in Nieuwegein ook steeds meer van.
Zo’n vuurwants vond ik dit jaar voor het eerst in mijn Nieuwegeinse achtertuintje en ik dacht dan ook: “Alweer zo’n
kaneelglasvleugelwants.” Ik nam het even tussen duim en wijsvinger en ràng, ik werd gestoken. Ditmaal niet met een angel
maar met de priksnuit van de wants, die ik dus afschudde en dat was dan mijn eerste vuurwants. In Nieuwegein.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/
https://toekomstbestendigbouwen.nl/overzichtspagina
https://toekomstbestendigbouwen.nl/overzichtspagina
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Zilver voor Meeuwsen
in Parijs
en stijgt naar
de eerste plek
op de wereldranglijst

Beachvolleyballer Robert
Meeuwsen is bij het Pro Tour-
toernooi in Parijs als tweede
geëindigd. De Nieuwegeiner
verloor samen met zijn partner
Alexander Brouwer in de finale
van het Noorse koppel Anders
Mol en Christian Sørum. De re-
gerend Olympisch en Wereld-
kampioenen wonnen in twee
sets: 21-19 en 21-18.

Het voordeel bleef lang aan Ne-
derlandse zijde, maar in de slot-
fase ging het mis. Op 18-18 ser-
veerde Brouwer de bal in het net,
waarna Mol de aanval van
Meeuwsen blokkeerde: 18-20. Op
het tweede setpunt legde Sørum
de bal slim weg voor een 0-1 voor-
sprong in sets. Met zijn sterke
blokkering maakte Mol het de
Nederlanders lastig in de tweede
set. Daarin kwamen de Noren
geen moment op achterstand. In
een seizoen waarin ze veel toer-
nooien wegens ziekte en blessu-
res aan zich voorbij moesten laten

gaan, claimden de Noren hun
eerste gouden medaille op de
Beach Pro Tour.

De Nederlanders grijpen voor de
derde keer naast het goud op een
Elite-16 toernooi. In Rosarito en
Hamburg eindigden Brouwer en
Meeuwsen ook op de tweede
plek. Met de punten die ze dit
toernooi behaald hebben, stijgen
de Nederlanders naar de eerste
plek op de wereldranglijst.

De twee Nederlanders wonnen
afgelopen zaterdag nog de halve
finale van het sterke Italiaanse
koppel Paolo Nicolai en Samuele
Cottafava.
Voor Brouwer en Meeuwsen was
het al het derde zilver in de serie-
toernooien uit de Pro Tour. Het
Nederlandse duo was in Parijs als
vijfde geplaatst.

In de eerste poulewedstrijd waren
de Nederlanders met 2-1 te sterk
voor de Australiërs Carracher/
Nicolaidis. De Nederlanders won-
nen daarna het tweede groepsdu-
el van de als vierde geplaatste
Polen Bryl/Losiak met 2-1. De set-
standen waren 21-19. 16-21 en
19-21.

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.

Clarion: 'Waarom sluit je in vredesnaam het drukste fietspad van
Nieuwegein af als de omleidingsroutes nog niet klaar zijn? Tja,
dan krijg je verdwaasd om zich heen kijkende fietsers die stuiten
op hekken en hamerende stratenmakers; en ontstaan conflicten
met autoverkeer. Voorlopig is dit het zoveelste hoofdstuk in het
hoofdpijndossier dat eerst Brugpad en nu Citypromenade heet.’

De Digitale Nieuwegeiner

Toen & Nu

De oude draaibrug
over de Vaartse Rijn
in Jutphaas
(vervolg)

tal? Dat heb ik niet kunnen vinden. In
1911 is aan Rond het Fort 16-18 een
dubbele brugwachterswoning gebouwd in
opdracht van Rijkswaterstaat. Deze wo-
ning zie je nog net op de foto van Nu. De
draaibrug is 1981 afgebroken en in het
voorjaar van 1999 is op dezelfde plek een-
fietsbrug geslagen. Zaten we Toen al die
tijd zonder brug op deze lokatie?
De brug Nu is zeer herkenbaar en in een
opvallende kleur. Bij mijn weten was die
oude draaibrug geschilderd in een groene
kleur.

Mooi om te zien dat de omgeving straks
weer heel groen is van de vele bomen die
er Nu zijn gegroeid want Toen kwam het
groen er maar bekaaid van af, althans als
je kijkt richting Utrecht want rechts van de
brug begint het mooie park van kasteel
Rijnhuizen.

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Beleef
de Veiligheidsdag
op zaterdag 15 oktober

Wil jij meemaken hoe hulp-
diensten te werk gaan tijdens
een incident? Tips krijgen hoe
jij je huis veiliger kan maken?
Of een blusauto, politiemotor
of een ME bus van dichtbij
bekijken? Kom dan naar de
Veiligheidsdag op zaterdag
15 oktober van 11.00 tot
16.00 uur op het parkeerterrein
Blokhoeve in Nieuwegein. Ook
voor kinderen zijn er leuke ac-
tiviteiten. De toegang is gratis
en iedereen is welkom!

Burgemeester Frans Backhuijs:
'Veiligheid is een speerpunt voor de
gemeente Nieuwegein. Als gemeente
willen we dat het veilig is in Nieu-
wegein en dat inwoners zich ook
veilig voelen. Daarvoor is het be-
langrijk dat inwoners en hulpdien-
sten elkaar kennen en weten te vin-
den. Niet alleen in nood, maar ook
voor een ‘veiliger gevoel’. Deze Vei-

ligheidsdag biedt de gelegenheid om
kennis met elkaar te maken.'

Politie, ambulance, brandweer,
handhaving, Veiligheid & Defen-
siecollege (ROC) en gemeente
Nieuwegein geven op 15 oktober
een kijkje in wat veiligheidsdien-
sten doen. Om 12.00 en 14.00 uur
houden zij een demonstratie. Zij
bootsen dan een incident na en
vertellen hoe ze het aanpakken.

Tussendoor verzorgt de Dansfab-
riek twee optredens om 13.00 en
15.00 uur.

Er zijn ook marktkramen met in-
formatie, brandspuitauto’s, een
fittest en een koffiekraam. Voor
kinderen is er nog een springkus-
sen, popcorn, suikerspin en aller-
lei sporten en spellen. De Veilig-
heidsdag is interessant voor
kinderen én volwassenen.

De Doe Mee Markt,
dé plek met informatie
over meedoen
in Nieuwegein

Steeds meer mensen zien de rekenin-
gen steeds verder oplopen, terwijl hun
inkomen gelijk blijft. Vooral voor
mensen met een krappe beurs wordt
het steeds moeilijker om rond te
komen. Daarom wil de gemeente
Nieuwegein inwoners informeren over
de verschillende regelingen die er zijn
als je geldzorgen hebt. Op zaterdag 15
oktober kunnen inwoners van 11.00 tot
14.00 uur terecht tijdens de Doe Mee
Markt op het Muntplein in Nieuwegein.

Op de Doe Mee Markt kunnen inwoners
informatie krijgen over zaken als het
Energieloket, de Stadspas, Schuld-
hulpverlening en het Servicepunt. Stel
jouw vragen over allerlei zaken op de in-
formatiemarkt. Gemeente Nieuwegein,
Stadspas, energiecoaches, Werk en
Inkomen Lekstroom, Santé Partners,
Movactor, positieve gezondheid, Buurt-
plein Batau en het MuntPunt staan klaar
om alle vragen te beantwoorden!

Voor kinderen is er genoeg leuks te doen:
kom happy stones beschilderen, geniet
van dansoptredens en doe mee met een
drumworkshop. Om 13.45 uur start de
muzikale wandeling naar Cultuurcentrum
de Partner voor het Festival Op de Hoek.
Daar is nog veel meer leuks te beleven
voor jong en oud.

Gemeente Nieuwegein organiseert deze
markt samen met Stadspas, energie-
coaches, Werk en Inkomen Lekstroom,
Santé Partners, Movactor, positieve
gezondheid, Buurtplein Batau en het
MuntPunt.
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Excursie naar de Maashorst
onder leiding
van Wilco Stoopendaal

De Maashorst is een interessant na-
tuurgebied met een grote biodiversi-
teit. Grasland, weiland, omgeven door
gevarieerde bossen en een paar ven-
nen.

Door de diversiteit in landschap is de
soortenlijst van dit gebied hoog. Tapuit,
Paapje en Beflijster zijn aanwezig in de
najaarstrek. Vogels die op doortrek zijn
gezien zijn onder meer de Ortolaan, de
Duinpieper en de Zwarte Ooievaar. Maar,
zoals altijd tijdens de vogeltrek, kan er
van alles opduiken.

De Maashorst is een van de plekken in
Nederland om uit te kijken naar migre-
rende roofvogels, met een flink aantal
Rode Wouw, Buizerd en Visarend.
Kortom, een bezoek aan de Maashorst met
de Volgelwacht Utrecht is altijd de moeite
waard.

Deze (dag)excursie vindt plaats op 29 ok-
tober.
Aanmelden uiterlijk 27 oktober bij Chris
Kling, chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
Maximaal aantal deelnemers: 20.
Vertrek per auto: 07.30 uur vanaf parkeer-
plaats de Blokhoeve (NBC), Blokhoeve
3-5, 3438 LC Nieuwegein.
Terug: ca. 17.00 uur.
Benzinekosten indicatie: ca. € 7,50 per
persoon, gepast te betalen aan de chauf-
feur.
Graag bij aanmelding aangeven of je zou
willen rijden. Voldoende chauffeurs zijn
nodig om deze excursie mogelijk te maken

Fietsexcursie
door de uiterwaarden
van de Lek

Namens de Vogelwacht Utrecht, afde-
ling Nieuwegein/IJsselstein, neemt
Peter Peek je mee door en langs de
prachtige uiterwaarden van de Lek.

De fietsexcursie vindt plaats op zondag 27
november.
Aanmelden uiterlijk 24 november bij Chris
Kling, chriskling@vogelwacht-utrecht.nl.
Maximaal aantal deelnemers: 16.
Vertrek: 10.00 uur bij 't Veerhuis,
Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.
Terug: ca. 14.00 - 14.30 uur.

Met Chris Kling
op zoek naar bosuilen
in Park Oudegein

Tijdens een gezellige avondexcursie ga
je, onder leiding van Chris Kling, in
Nieuwegein op zoek naar de bosuil.
Deze uilensoort, die vooral in de
schemering en 's nachts actief is, zul-
len we vooral op gehoor moeten waar-
nemen. Dat maakt het niet minder
mooi als we de bosuil in het park
horen roepen.

Deze, door de Vogelwacht Utrecht, afde-
ling Nieuwegein/IJsselstein, georgani-
seerde excursie vindt plaats op vrijdag-
avond 9 december.
Aanmelden uiterlijk 6 december bij Chris
Kling, chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
Max. aantal deelnemers: 15.
Vertrek: 20.30 uur vanaf parkeerplaats
Jack's Grillhouse.
Terug: ca. 22.30 uur.

De Digitale Nieuwegeiner

Tapuit

Klaverjassen bij Stichting Petanque Nieuwegein Nederland

Vrijdagavond 14 oktober kan er weer geklaverjast worden bij de Stichting
Petanque Nieuwegein Nederland (SPNN) aan de Galecopperzoom 1. Dan begint
alweer de derde ronde van het nieuwe seizoen.

De avond begint om 19.30 uur en duurt meestal tot 23.00 uur. Vooraf graag aanmelden
op telefoonnummer 0622414051 of 0620420947. Inschrijven die dag vanaf 18.45 uur.
De kosten voor deelname zijn 4,00 euro per persoon.
Ook is er een loterij waarin mooie vleesprijzen zijn te winnen. Let op, je kunt alleen met
de pin betalen in het Petanque Centrum Nieuwegein.

Ook wordt er iedere donderdagmiddag geklaverjast in het Petanque Centrum. Deze
middagen beginnen om 13.30 uur. de zaal gaat open vanaf 13.00 uur en de kosten voor
deelname bedraagt 4.00 euro per persoon. De prijzen op deze middagen zijn geldprij-
zen. Er worden drie ronden gespeeld en de middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
mailto:chriskling@vogelwacht-utrecht.nl
0622414051
0620420947
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Helft van de
Utrechtse gemeenten
zoekt nog een
klimaatburgemeester

Meer dan de helft van de
Utrechtse gemeenten zoekt nog
een klimaatburgemeester,
Nieuwegein heeft er wel één.
Het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat roept
inwoners op om zich op te
geven voor deze rol. Onder
anderen Amersfoort, Utrecht en
Veenendaal zoeken nog zo'n
burgemeester, in Utrecht heeft
zelfs nog niemand zich gemeld.

Het burgemeesterschap is gekop-
peld aan de Nationale Klimaat-
week, die van 31 oktober tot en
met 6 november duurt. Het mini-
sterie van EZK vraagt tijdens de
week op allerlei manieren aan-
dacht voor alles wat er in het land
gebeurt aan klimaatverbeteringen,
en daagt Nederland uit extra stap-
pen te zetten.

Het is de bedoeling dat iedere ge-
meente in Nederland een klimaat-
burgemeester krijgt om een voor-
beeld te zijn voor anderen om ook
stappen te zetten voor een beter
klimaat. In de provincie Utrecht
hebben twaalf gemeenten een Kli-
maatburgemeester. Voor Nieuwe-
gein is dat voor het tweede jaar op
rij de hoofdredacteur van De Digi-
tale Stad Nieuwegein. Dan zijn er
nog veertien gemeenten over die
geen klimaatburgemeester heb-
ben. Landelijk heeft één op de drie
gemeenten een klimaatburge-
meester.

Martin Reijmerink, hoofdredac-
teur van De Digitale Stad
Nieuwegein: ‘Ook in 2021 mocht ik
klimaatburgemeester worden. Als
Digitale Stad Nieuwegein vind ik het
belangrijk om klimaatneutraal te
werken. Wij brengen het nieuws
over Nieuwegein zonder dat het
energie kost. Met de zonnepanelen
op het dak en de servers in ons
serverpark in Amsterdam en Rotter-
dam werken wij uitsluitend met
groene energie. Ook ons kantoor in
Nieuwegein werkt alleen maar op
zonne-energie. Met de 9 zonnepan-
elen op ons dak houden wij zelfs
energie over zodat ook het woon-
gedeelte voor 65% wordt voorzien
van stroom.’

Maar niet alleen de zonnepanelen
bij het bedrijf van de klimaat-
burgemeester in Nieuwegein zor-
gen voor een bijdrage aan het kli-
maat. ‘Ook het sedumdak op de
schuur met onze buurman zorgt
voor een positieve bijdrage. Dat
hebben wij gedaan met een mooie
bijdrage van de gemeente Nieuwe-
gein. Veel mensen weten het niet
maar Nieuwegein draagt bij in de
kosten om je dak te verduurzamen
met het sedum.’

Geïnteresseerden kunnen zich tot
17 oktober aanmelden via de web-
site van de Nationale Klimaat-
week.

Paddenstoelenwandeling
Landgoed Oostbroek

Op zondag 16 oktober organiseert het
IVN, afdeling Nieuwegein-IJsselstein
e.o. een natuurwandeling van ongeveer
2 uur over het Landgoed Oostbroek. De
organisatie hoopt er veel verschillende
soorten paddenstoelen te kunnen laten
zien en er zal extra aandacht worden
geven aan hun relatie met bomen.

Zoals gebruikelijk is het verzamelpunt om
10.00 uur bij Jack’s Grillhouse in park
Oudegein om samen te carpoolen of, als
je rechtstreeks wilt gaan, om 10.30 uur op
de kleine parkeerplaats bij het winkeltje/in-
formatiecentrum van Landgoed Oostbroek
aan de Bunnikseweg 39 in De Bilt. Deel-
name aan de excursie is gratis.

Aanmelden uiterlijk 15 oktober per email
naar publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl. Laat
weten of je met de auto komt of wilt mee-
rijden. Voor meer informatie tel.
0618426738.

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 1905.
Gezicht op de sluis in de de Doorslag te Jutphaas uit het
noordoosten; met rechts de IJsselsteinseweg en op de
achtergrond de oliemolen.
De uitgever van de kaart was Nauta en Zn. uit Velsen.
De drukker was hij zelf. Gedrukt in zwart/wit.

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/nationale-klimaatweek-van-start-hoofdredacteur-pen-nl-eerste-klimaatburgemeester-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nationale-klimaatweek-van-start-hoofdredacteur-pen-nl-eerste-klimaatburgemeester-van-nieuwegein
https://nkw2022.nl/
https://nkw2022.nl/
mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
0618426738
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
mailto:redactie@pen.nl
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Ieder jaar organiseren we eind
september de Nationale
Sportweek in Nieuwegein. 10
dagen lang organiseren we met
het team van SportID voor zoveel
mogelijk inwoners van Nieuwegein
sport- en beweegactiviteiten. Het
is de meest hectische week in
mijn jaarkalender. Naast dat ik
een dag mocht organiseren, hielp
ik collega’s om de andere dagen
tot een succes te kunnen brengen.

Dit jaar stond voor mij de
uitdaging om een nieuw
evenement te organiseren voor
organisaties en/of bedrijven uit
Nieuwegein. Dit zijn namelijk de
Vitaliteitsgames geworden voor
organisaties en bedrijven in
Nieuwegein. Als leefstijlcoach van
SportID help ik mensen naar een
duurzame gezonde leefstijl. Naast
een gezond en vitaal privé leven is
het ook belangrijk om gezonde en
vitale werknemers te hebben.
Tijdens de organisatie van het
evenement heb ik mij afgevraagd
waarom ik steeds meer mensen
om mij heen zie uitvallen op de
werkvloer door bijvoorbeeld een
burn-out. Kan het misschien zijn
doordat de werkdruk te hoog ligt?
Of zijn we minder bezig met onze
gezondheid?

Antwoorden op bovenstaande
vragen kan ik niet zomaar geven.
Ermee aan de slag gaan en
vitaliteit onder aandacht brengen
bij organisaties en bedrijven kan ik
wel doen. Door ermee aan de slag
te gaan heb ik nagedacht wat ik
belangrijk vind bij vitaliteit. Bij
vitaliteit denk ik niet alleen aan
fysieke gezondheid, maar
bijvoorbeeld ook aan een goede
samenwerking. Hierdoor heb ik
gekozen om een zeskamp te
organiseren. Dit bestond uit
meerdere aspecten van vitaliteit,
namelijk:
• fysieke gezondheid; een
Plankchallenge,
• sociale motivatie; elkaar
motiveren om je goed in te zetten
tijdens de zeskamp,

• gezonde voeding, een Lunch &
Learn sessie
• mentale gezondheid; met het
team meedoen en even een
andere omgeving verkennen.
Uiteindelijk heeft de GGD regio
Utrecht de meeste seconden
gewonnen tijdens de zeskamp en
zijn zij de eerste winnaars van de
Vitaliteitsgames geworden.

Ik vind het belangrijk dat het
ziekteverzuim bij organisaties en
bedrijven omlaag gaat. Om
continuïteit voort te zetten in
Nieuwegein aan vitaliteit, is tijdens
de Vitaliteitsgames een
vitaliteitsabonnement
weggegeven aan het winnende
team GGD regio Utrecht. Zij
krijgen onder andere de optie om
met mij, als Leefstijlcoach, in
gesprek te gaan over bijvoorbeeld
slaap, ontspanning of bewegen.
Hiermee hoop ik werknemers niet
alleen vitaler te maken, maar ook
gelukkiger op de werkvloer te
krijgen.

Al met al kijk ik positief terug op
de Vitaliteitsgames. Het heeft mij
veel energie en nieuwe ideeën
gegeven. Heb jij als organisatie of
bedrijf interesse in een
Vitaliteitsabonnement met onder
andere Leefstijlcoaching? Breng
mij op de hoogte door een mail te
sturen naar
k.elzing@merwestein.nl.

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

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column
in De Digitale Nieuwegeiner.
En zoals dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond te
nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven
over dat wat opvalt, blij maakt
of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan
Karen Elzing, Buurtsportcoach Lokaal
Sport- en Beweegakkoord en GLI:

De Vitaliteitsgames
in de Nationale Sportweek
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Ruilfabriek
te gast bij Lucky Life

Gi-ga-groen, deze maand gaat het over
de natuur in de bibliotheek de Tweede
Verdieping. Bewust omgaan met je
spullen. Je spullen een tweede leven
geven. Daar gaat het deze maand over
in de community Lucky Life in de bieb.
Ilja Jansen van De Ruilfabriek vertelt je
er meer over op donderdag 27 oktober
en iedereen kan gewoon op bezoek
komen want Lucky Life is op inloop.

‘Elke maand verdiepen we ons in een an-
der thema in de bibliotheek. Deze maand
is dat: natuur. Niet alleen tijdens de Kin-
derboekenweek staan we daarbij stil,
maar ook tijdens diverse andere activiteit-
en in de bibliotheek. Zoals op 27 oktober
wanneer Ilja Jansen van De Ruilfabriek te
gast is van 14.30 - 16.00 uur in de com-
munity Lucky Life. Praat daarna door met

elkaar over het thema en wissel tips uit.
Samen ontdekken we hoe we kunnen
werken aan een beter milieu en investeren
we in een gezonde toekomst.’

En leen daarna een van de geselecteerde
boeken, zoals
• Bewustzijn als medicijn, vergroot je ge-
zondheid, geluk en vitaliteit
• Aan het roer van NV Mezelf, maak jezelf
weerbaar tegen stress, frustratie en burn-
out
• Reload, de methode om je lichaam en
geest te resetten
Stichting De Ruilfabriek
Stichting De Ruilfabriek is een goede doe-
len organisatie die gelooft en werkt vanuit
de RUIL economie. Op beide locaties
werken ze met vrijwilligers met én zonder
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Oproep

Wie wil de toegankelijkheid
van onze website testen?

Van 3 tot en met 8 oktober is het de
Week van de Toegankelijkheid. Dat
betekent dat iedereen gewoon welkom
is. En dat iedereen makkelijk iets kan
regelen bij de gemeente, ook mensen
met een beperking. Want gelijk-
waardig meedoen aan de samenleving
is een mensenrecht. De gemeente
Nieuwegein spant zich hiervoor in, bi-
jvoorbeeld met een website die
iedereen goed kan gebruiken.

Digitaal toegankelijk
Sinds 31 maart is Nieuwegein.nl een stuk
toegankelijker geworden voor mensen
met een beperking. Wie het lastig vindt
om een muis te gebruiken, kan met het
toetsenbord navigeren. Dove mensen
kunnen de ondertiteling lezen in de
video’s, of het tekstalternatief eronder.
Slechtzienden kunnen de website laten
voorlezen en de kleurcontrasten zijn
scherp. Onze website is nog niet 100%
digitaal toegankelijk, maar daar wordt
hard aan gewerkt.

Oproep aan inwoners
Graag willen we onze website laten testen
door een groep inwoners uit Nieuwegein.
We zijn op zoek naar 10 inwoners die vrij-
willig onze website op toegankelijkheid en
begrijpelijkheid willen testen. Hiervoor
vragen wij 2 uur van je tijd op een woens-
dagmiddag of -avond in oktober. De bij-
eenkomst zal fysiek in het Stadshuis
plaatsvinden. Ook inwoners zonder be-
perking worden van harte uitgenodigd om
zich aan te melden.

Aanmelden
Meld je voor 14 oktober aan
via webteam@nieuwegein.nl.
Geef s.v.p. aan op welke data en tijdstip-
pen je beschikbaar bent.

Whisky proeverij Nieuwegein
met Ronald Anneveldt

Whisky expert Ronald Anneveldt zal u vrijdag 28 oktober aanstaande meenemen
in de intrigerende wijde wereld van whisky. Tijdens deze proeverij, die gehouden
wordt in het Petanque Centrum Nieuwegein aan de Galecopperzoom 1, zullen de
deelnemers een scala aan whisky’s proeven die afkomstig zijn uit verschillende
delen van de wereld. Een professionele whiskyproeverij onder het motto:
nosing + rasting = entertaining.

Anneveldt is een ware professional, die u meeneemt op een inspirerende wereldreis
langs verschillende whisky distilleerderijen. Op zijn eigen originele wijze entertaint
Ronald iedereen, zodat je met een glimlach om de mond zult vertrekken.

De kosten voor deelname is € 30,00 per persoon. Kaarten voor de avond zijn hier te
bestellen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De zaal gaat open om
19.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid, ook voor fietsen.

Ronald Anneveldt tijdens
een van zijn masterclasses
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https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-organiseert-daar-een-heus-ruil-event-in-nieuwegein
https://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/detail/wise/209366?offset=0&qs=Bewustzijn%20als%20medicijn%20:%20vergroot%20je%20gezondheid,%20geluk%20en%20vitaliteit&search_in=titel&state=search
https://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/detail/wise/376688?offset=0&qs=Aan%20het%20roer%20van%20NV%20Mezelf%20:%20maak%20jezelf%20weerbaar%20tegen%20stress,%20frustratie%20en%20burn-out&search_in=titel&state=search
https://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/detail/wise/393481?offset=0&qs=Reload%20:%20de%20methode%20om%20je%20lichaam%20en%20geest%20te%20resetten&search_in=titel&state=search
https://www.nieuwegein.nl
mailto:webteam@nieuwegein.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.grapesenbottles.nl/whisky-whiskey-proeverij-tasting-nieuwegein-petanque-grapes/a3995?c=3589
https://www.grapesenbottles.nl/whisky-whiskey-proeverij-tasting-nieuwegein-petanque-grapes/a3995?c=3589
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https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Eerste bidons uitgereikt
door mascotte Joggy
en wethouder
John van Engelen

Vrijdag 16 tot en met zaterdag
24 september stond Nieuwegein
in het teken van de Nationale
Sportweek. Naast de sport- en
beweegactiviteiten speelde het
thema een gezonde leefstijl een
grote rol. Water drinken is
daarin een belangrijk onder-
deel. Daarom deelde de nieuwe
mascotte Joggy op vrijdag tij-
dens de Kids Day bidons uit aan
5.000 basisschoolleerlingen.
Samen met wethouder John van
Engelen gaf Joggy de eerste
bidons aan de kinderen van
groep 5 op basisschool de
Trompetvogel.

De nieuwe mascotte Joggy wil
kinderen op een leuke en laag-
drempelige manier eraan herin-
neren dat het belangrijk is om
lekker in je vel te zitten. Lekker in
je vel zitten wordt bevorderd door
voldoende beweging, gezonde

voeding, goed slapen én water
drinken. In alle klassen is een
video afgespeeld waarin Joggy laat
zien waarom de kinderen deze
bidon krijgen en wat het belang is
van voldoende water drinken.
Daarnaast zijn enkele scholen nog
dieper op het onderwerp ingegaan
met een gastles van Way of Lijf.

SportID Nieuwegein, organisator
van de Nationale Sportweek in
Nieuwegein, wil vanuit het project
JOGG, Gezonde jeugd - Gezonde
toekomst, jongeren stimuleren
om water te drinken. Daarnaast
smaakt water natuurlijk het beste
nadat je in beweging bent ge-
weest. Het was dan ook een
sportieve dag voor deze basis-
schoolleerlingen en ook voor de
peuters. Sport- en beweegaan-
bieders uit Nieuwegein en studen-
ten van het sportcollege ROC
Midden Nederland zorgden voor
diverse beweegactiviteiten in en
rondom de scholen en
kinderdagverblijven.

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 12 oktober
Maak je eigen boek!
Vanuit het thema van de kinderboeken-
week Gi-Ga-Groen!
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 19 oktober
Groeipoppetjes
We maken poppetjes waarbij we zaad-
jes in de hoofden planten. Wat voor
groene haren zullen ze krijgen?
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 26 oktober
Halloween bij Bouwgein
We gaan Halloween kaarsjes gieten en
Halloween versieringen maken.
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.

Wethouder John van Engelen en Joggy reiken de eerste bidons uit aan
de leerlingen van basisschool de Trompetvogel in Nieuwegein

Sportaanbieder Monkey Moves geeft een beweegles aan de kinderen
van het kinderdagverblijf De Blokkendoos

https://filmscanning.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://youtu.be/4bPnQaPBgEw
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Festival
Op De Hoek
in Cultuurcentrum
de Partner

Zaterdag 15 oktober wordt in Cultuur-
centrum de Partner ‘Festival Op de
Hoek’ gehouden. Van 14.00 tot 24.00
uur is er, voor jong en oud, van alles te
doen in en om het pand op de hoek van
de Nedereindseweg 401A en de Batau-
weg.

Lekker muziek maken en percussie. Teke-
nen op karton, dat wordt anders toch maar
weggegooid en je kunt er iets moois mee
maken. Zin om lekker te dansen?

Teenage, Dance Vibes, Afrikaanse dans,
Streetdance, keus genoeg. Of doe lekker
alsof, laat je schminken en loop mee in de
verkleedshow.

Cello Fortress spelen een unieke combi-
natie van een game- en live-muziek. Zing
je graag onder de douche? Kom bad-
kamer zingen om je repertoire een beetje
uit te breiden. Ook leuk voor je huisgeno-
ten. Heb je altijd al eens willen optreden?
Kom dan op het podium en laat van je
horen.

Om 15.00 uur is er een optreden van
gamemaker en cellist Joost van Dongen
met Robo Maestro, een kunstmatige intel-
ligentie die ter plekke muziek componeert.
The Cateye Cabaret laat je om 21.00 uur
aan burlesque proeven. Om 22.00 uur
komt classic rockband Stick Em Up op het
podium om het festival knallend af te
sluiten.

De toegang tot het festival en de optre-
dens is gratis. Kijk voor het hele program-
ma op de website van Cultuurcentrum de
Partner.
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57-jarige drugsdealer
uit Nieuwegein
aangehouden

Na aanleiding van binnen geko-
men informatie over de handel in
verdovende middelen heeft de
politie de afgelopen tijd een on-
derzoek gestart naar een drugs-
dealer in Nieuwegein. ‘Dit onder-
zoek past in de reeks onderzoeken
die de politie sinds maart van dit
jaar uitvoert’ aldus een woordvo-
erder.

Aan het begin van de vorige week
resulteerde dit onderzoek in een aan-
houding van een 57-jarige Nieuwe-
geiner. De man werd in zijn woning
aangehouden. Bij de doorzoeking van
zijn woning werden verdovende mid-
delen, geld en andere drugsgerela-
teerde goederen aangetroffen. Agen-
ten hebben tijdens het onderzoek
diverse afnemers van drugs gehoord.

In afwachting van zijn strafzaak werd
de verdachte in vrijheid gesteld.

Een ultieme
muziekervaring
met The Unoriginals

Deze band is een unieke samen-
werking van vier gelauwerde
muzikanten die hun sporen in de
muziek al lang en breed verdiend
hebben.

Leadzangeres Dilana Smith heeft
samengewerkt met grootheden als
Guns N’Roses en zij zong live in de
talkshow van Ellen Degeneres.
Leadzanger en gitarist Dirk Vermeij
heeft een lange loopbaan in de
Nederlandse rocktop. Zijn eerlijke
stemgeluid garandeert direct optima-
le aandacht.
Bassist, backing vocals Franklin
Heijligers is een virtuoos op zijn
instrument.

Percussionist, backing vocals Arthur
Bont heeft grote internationale
muzikanten begeleid, waaronder ex
Rolling Stones Mick Taylor.

In de huidige samenstelling stelen zij
in MTV Unplugged stijl bewerkingen
van bekende en minder bekende
songs. De stemmen van beide lead-
zangers en de professionaliteit van
de band garandeert een ultieme
muziekervaring zonder fluitende oren
na afloop.

Zaterdag 8 oktober, Cultuurcentrum
de Partner, Nedereindseweg 401A,
Aanvang 20.30 uur.
Entree solo: € 15 inclusief drankje.
Gezellig samenticket: € 27,50.
Kaarten bestel je hier.

https://departnernieuwegein.nl/festival-op-de-hoek/
https://departnernieuwegein.nl/festival-op-de-hoek/
http://www.departnernieuwegein.nl/programma
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donderdag 6 oktober 2022

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws is een uitgave 
van de gemeente Nieuwegein,
Team Communicatie.
mail: redactie@nieuwegein.nl

Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

Donderdag 13 oktober is het weer Raadsverga-
dering. Over een groot deel van de onderwerpen 
die afgelopen weken besproken zijn tijdens de 
Avonden voor de Stad, zal de gemeenteraad deze 
avond een besluit nemen. De Raadsvergadering is 
daarmee het maandelijkse politieke hoogtepunt. 
Wat deze avond helemaal bijzonder maakt, is 
een goedgevulde publieke tribune. Wist u dat de 
vergadering vrij toegankelijk is? U bent van harte 
welkom in de Raadzaal.

Onder andere de volgende besluiten moeten de 
13e genomen worden:

• Positiebepaling A12-zone
 Tijdens de Avonden voor de Stad van 1 septem-

ber en 29 september is zowel met inwoners als 
door raadsleden onderling gediscussieerd over 
de Nieuwegeinse positiebepaling A12-zone. 
Met deze positiebepaling laat het bestuur van 
de stad zien hoe er vanuit Nieuwegein aange-
keken wordt tegen de ontwikkelingen in dit 
gebied. Belangrijke onderdelen van de visie op 
de A12-zone zijn aandacht voor gezondheid en 
welzijn, nadruk op lopen, fietsen en openbaar 
vervoer en een Nieuwegeinse bijdrage van 15 
miljoen euro aan de aanleg van de Merwedelijn, 
waarmee reizigers in een kwartier van City naar 
Utrecht Centraal kunnen komen.

• Bestemmingsplan politiebureau
 De afgelopen weken is er overlegd over de 

nieuwe locatie van het Nieuwegeinse politiebu-
reau. Ook inwoners hebben hier hun mening 
over kunnen geven. Vanavond wordt de raad 
gevraagd het bestemmingsplan definitief vast te 
stellen.

• Parkeergarage Zuid
 Met het krediet voor de bouwteamfase van 

parkeergarage Zuid wordt een eerste begin 
gemaakt met de bouw van deze garage. Dit 
bedrag, ruim 1 miljoen euro, wordt gebruikt 
voor de verdere uitwerking van de plannen in 
samenwerking met de aannemer.

• Deventerschans & Structuurbaan
 De raad wordt gevraagd de bestemmingsplan-

nen Deventerschans en Structuurbaan vast te 
stellen. Hiermee wordt de bouw van woningen 
mogelijk gemaakt.

Personele wijzigingen
Na een periode van afwezigheid keert Pouwel van 
de Siepkamp weer terug in de raad voor de fractie 
van GroenLinks. Hij werd vervangen door Rens 
Wisselo, die nu als steunfractielid actief wordt. 
Ook ieders Belang laat een steunfractielid benoe-
men, voor deze partij gaat Ruben de Man aan de 
slag. Beide heren worden tijdens de vergadering 
van 13 oktober in hun nieuwe rol geïnstalleerd.

Tot slot
Kijk voor meer informatie en de livestream op 
NieuwegeinseRaad.live/Stream1. ●

Blijf op de hoogte via: 
Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Twitter (@raadngein) 
website: www.nieuwegein.nl

Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl

Raadsvergadering 
Donderdag 13 oktober

“Maak van dit convenant de landelijke norm”

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam 
het signaal dat er grote behoefte was aan 
afspraken op het gebied van duurzame 
woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, 
natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en 
energiegebruik. 

Nieuwegein doet mee
Provincie Utrecht en MRA hebben het conve-
nant vormgegeven. Uiteraard in samenspraak 

Om nieuwe woningen op een duurza-
me en toekomstbestendige manier te 
kunnen bouwen, hebben o.a. gemeente 
Nieuwegein, provincie Utrecht en de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) een 
convenant voor duurzame woningbouw 
ondertekend. Hierin staan ambitieuze 
afspraken, strenger dan de huidige wet-
telijke normen, zodat er sneller, goedko-
per en duurzame woningen gebouwd 
kunnen worden.

met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, 
ontwikkelaars en overheidsinstellingen. 
Het convenant is inmiddels ondertekend 
door 30 gemeenten, 3 provincies en meer 
dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven. 
De ondertekenaars komen vooral uit de 
provincies Utrecht en Flevoland en de regio 
Amsterdam: het deel van Nederland waar 
30% van de woningbouwopgave gereali-
seerd moet worden. 

Sneller, duurzamer én betaalbaarder
Wethouder Marieke Schouten, met o.a. 
wonen, duurzaamheid en energietransitie in 
haar portefeuille noemt de ondertekening 
een mijlpaal: 
“Ik ben enorm trots dat dit convenant nu op 
tafel ligt en met inbreng van vele betrokken 
partijen tot stand is gekomen. Het conve-
nant legt een goede basis voor het samen 
realiseren van woningen die passen bij onze 
klimaatambities. Fijn dat er zoveel verschillen-

… Quinty van Lare (14 jaar); ze werd in 
september Europees kampioen roldan-
sen. Heel bijzonder, want de vorige 
keer dat een Nederlandse rijdster zich Eu-
ropees kampioen in de kunstrolschaats-
sport mocht noemen is 24 jaar geleden. 

Nadat Quinty in een selectiewedstrijd 
voor de Worldcup al eens de eerste 

De gemeente feliciteert…

Nieuwegein, provincie Utrecht en Amsterdam tekenen convenant voor duurzame woningbouw

de partijen meedoen, hoe meer hoe beter!”

Convenant als landelijke norm
De opstellers van het convenant willen dat de 
afspraken over de woningbouwnormen gaan 
gelden als landelijke norm. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al 
interesse getoond en volgt de uitvoering van 
het convenant nauwgezet.
Het convenant dient ook als platform waarin 
organisaties elkaar vinden om de gemaakte 
afspraken te vertalen naar de praktijk. Het 
platform, dat Toekomstbestendig Bouwen 
heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, 
zodat er geleerd en onderzocht kan worden 
op welke manier er nog duurzamer kan 
worden gebouwd. 

Een overzicht van alle ondertekenaars  vindt 
u op https://toekomstbestendigbouwen.nl/
overzichtspagina. ●

plaats bemachtigde, versloeg ze op het 
EK in Andorra haar tegenstanders met 
een ijzersterke vrije dans.

Jarenlange voorbereiding
Onder gepassioneerde begeleiding van 
haar oma Henriette en moeder Mariëlle is 
Quinty op haar tweede begonnen met de 
kunstrolschaatssport. Quinty is dan ook 
een vierde generatie rolschaatser en ze 
zegt wel eens lachend dat ze eerder kon 
rolschaatsen dan lopen.
Om dit geweldige resultaat te kunnen 
behalen, traint Quinty meerdere dagen 
per week bij KRC Rolling in Nieuwegein, 
onder leiding van haar trainsters Sylvia 
Pistorius en Mariëlle Dijkhuizen. Maar 
ze is ook regelmatig te vinden in Italië 
bij trainer Allessandro Spigai. Daar is de 
kunstrolschaatssport namelijk veel groter 
en bekender dan in Nederland. 

Dat harde werken van Quinty is beloond 
met een prachtige Europees kampioen-
stitel. ●

Regel het makkelijk 
en snel op 
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen

Uw rijbewijs 
online verlengen

www.rdw.nl/rijbewijsverlengen

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
http://www.sportparkgalecop.nl
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https://skipistenieuwegein.nl/oktoberfest-bij-de-piste
http://www.sportparkgalecop.nl
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319


UVV JO10 - JSV JO10-1

‘Er voor Gaaan®
is makkelijker gezegd
dan gedaan’

Afgelopen zaterdag bracht het
team van JSV JO10 een bezoek
aan de Utrechtse Voetbalver-
eniging (UVV) in Leidsche Rijn.
De club waar Marco van Basten
zijn voetstappen ooit zette. Maar
niet alleen van Basten, ook John
van Loen, Jan Willem van Ede,
Erik Tammer en Alje Schut
maakte bij UVV furore voordat ze
de overstap maakten naar het
betaald voetbal. Vandaag de dag
gaat het bij deze jonge spelers
natuurlijk om Kylian Mbappé,
Neymar en nog steeds om Messi
en Ronaldo. ‘Dat geeft bij deze
jonge spelers uit Nieuwegein
grote bewondering’ aldus de
trainer Lex van der Veldt van
JSV O10.

Van der Veldt: ‘JSV speelt met veel
passie, plezier en power. Heel veel
druk op de bal is het doel om de
tegenstanders geen lucht te geven.
Zodoende was de 1e helft, na een
1-0 achterstand, volledig voor JSV
met een 1-6 ruststand. Fraaie

doelpunten die van afstand werden
gemaakt door Noah en Peter. Maar
fraaier nog de pogingen om in
overspel, iets waar we geen na-
druk op leggen, naar de andere
kant te komen. Iedere bal moet
voor JSV zijn en dat was volledig
de toon in de 1e helft. Blijde kop-
pies, maar ook moeie koppies, veel
gegeven, veel energie gestopt in
de strijdwijze.’
‘Net als vorige week ging het daar-
na echt even flink minder, alsof de
knop van makkelijk en dus minder
arbeid leveren te makkelijk omging.
UVV was direct dankbaar en
scoorde snel twee keer. En hoe
mooi is het dan dat je als team
gaat leren van eerdere momenten,
de energie werd weer in het spel
gestoken en we wisten in het laat-
ste kwart toch nog eenn keer te
scoren en de uitslag, die verder to-
taal onbelangrijk is, naar 3-7 te
tillen. Het is makkelijker gezegd
dan gedaan maar deze jongens
zijn er vandaag weer volledig voor
geGaaan®.’

Sportief Dagboek (5)

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, op De Digi-
tale Stad Nieuwegein. Hans is een
getogen Vreeswijker en houdt van
voetballen, houdt van sport. Schreef
jaren lang voor het Utrechts Nieuws-
blad. Ieder weekend vind je hem langs
de sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.

Han van Echtelt: ‘Meest opmerkelijke
nieuws komt op deze zaterdag niet van
Parkhout maar van Galecop. Het lukte JSV
immers na een puntloos seizoen, gevolgd
door de onvermijdelijke degradatie naar de
derde klasse, weer eens de volle winst te
pakken. Euforie alom natuurlijk voor train-
er Henri Berghoef en zijn selectie die zo
lang naar deze volle buit hadden uit-
gekeken. Een week eerder was in en tegen
Houten al een gelijkspel binnen bereik ge-
weest maar ver in blessuretijd ging het toen
nog mis. Maar nu werd Elinkwijk, de aloude
Utrechtse club, slachtoffer van de daden-
drang van JSV.’
‘Minder positief nieuws van Parkhout voor
coach Gerrit Plomp dan voor zijn collega
Henri Berghoef, overigens een voormalige
Geinoord-speler. In de thuiswedstrijd tegen
Desto kon ondanks een reeks van kansen in
de beginfase niet gewonnen worden zodat
na afloop een nogal teleurstellende 1-1 op
het scorebord van Parkhout stond. Sem van
Zwieten had nog wel de score geopend uit
een penalty, Desto-aanvoerder Sander
Smink tekende voor rust nog koppend voor
de gelijkmaker.’
‘In de tweede helft werd het er niet beter op
voor de thuisclub. Vergeefs probeerde
Geinoord de bakens te verzetten maar doel-
man Stefan van Eijk wist van geen wijken.
Opvallend was dat na de rode kaart voor
Ryan Verkerk toch ineens nieuw elan over
de thuisclub kwam maar ook dit slotoffen-
sief maar ook toen bleven twee unieke scor-
ingskansen onbenut. Met de moeilijke
uitwedstrijd tegen Victoria voor de boeg
toch een teleurstellende seizoenstart voor
Geinoord.’

Henri Berghoef behaalde met ~JSV een historische
zege op Elinkwijk (1-0)
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Op de actiefoto de keeper Lars van Gelder in het laatste kwart met twee
fraaie reddingen

https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
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Cals Nieuwegein
ontvangt LinQ-label

Eind september heeft het Cals
College in Nieuwegein als
eerste school in Nederland,
voor de tweede keer het LinQ-
label mogen ontvangen. Met
het LinQ-label laat de school
zien dat de vakken Duits en/of
Frans een stevige positie
hebben binnen de school.

Vorig jaar vond er hervisitatie
plaats met een resultaat waar de
school trots op is. De commissie
die de visitatie heeft uitgevoerd
bestond uit 2 ervaren LinQ-
docenten en een secretaris van
Nuffic. Zij bezochten een aantal
lessen en voerden gesprekken met
de directie, docenten en leerlin-
gen. Aan het einde van de dag
lieten zij meteen weten of de
school het LinQ-label mocht
voeren. En dat was positief.

Het label heeft inmiddels een
mooie plek gekregen bij de hoofd-
ingang. Na 5 jaar volgt weer een
hervisitatie.

Je eigen winkel op Cityplaza

Een kast bomvol kleding, maar niets
om aan te trekken: voor menig mode-
enthousiasteling een bekend pro-
bleem. Tijdens The Closet Sale op
Cityplaza krijgt iedereen daarom de
kans om voor één dag zijn of haar
eigen kledingzaak te openen. Zo krij-
gen ongedragen items een tweede
leven: lekker duurzaam en bovendien
levert de verkoop een leuk zakcentje
op.

The Closet Sale
Sinds 1 oktober is er gedurende een half
jaar iedere zaterdag en zondag een nieuwe
‘ondernemer voor een dag’ te vinden bij
The Closet Sale op Cityplaza aan Raad-
stede 27 te Nieuwegein. Tegen een kleine
vergoeding krijg je de kans om tweede-
hands kleding, accessoires en home deco
geheel in eigen stijl aan de man te bren-
gen. Voor kledingrekken, kapstokken,
spiegels, decoratie en natuurlijk een
toonbank is gezorgd. Indien gewenst kan
men samen met vrienden of familie mee-
doen: hoe meer zielen hoe meer vreugd.

(verder lezen)

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: ‘Een paar weken geleden werd Nieuwegein opgeschrikt door een grote brand: bij het NBC kwamen de vlammen uit het dak!
De schade is enorm en een jaar lang kunnen er geen evenementen gehouden worden. Vreselijk voor alle betrokkenen. Toch zitten
ze bij het NBC niet bij de pakken neer! Koksmutsen worden vervangen met bouwhelmen. Het is dan wel wat anders dan een buffet
voorbereiden, maar wie wil, kan zijn steentje bijdragen aan de wederopbouw!’

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/the-closet-sale-bij-cityplaza-fashionistas-zijn-ondernemer-voor-een-dag
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/dakdekkers-veroorzaken-brand-op-dak-van-het-nbc-congrescentrum
https://www.pcbuitvaartzorg.nl?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
https://www.burendag.nl
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Eigenaren Rob Moen en Dennis Wentink van
makelaarskantoor Moen Garantiemakelaars
verzorgen regelmatig een column voor
De Digitale Stad Nieuwegein en daarmee ook
voor De Digitale Nieuwegeiner. Zij vertellen je
alles over de huizenmarkt in Nieuwegein en/of
wonen in Nieuwegein, en wat zij dagelijks
meemaken en zien. Hun kantoor is gevestigd
aan de Boogstede 1 op Cityplaza.

Stappen om je huis te verduurzamen (deel 1)

Je leest het overal: stijgende energieprijzen, torenhoge
energierekeningen en huishoudens die lastig kunnen
rondkomen. En overal is het het gesprek van de dag. Toch
wil ook ík even de tijd nemen om je bij te praten over de
mogelijkheden van het verduurzamen van je woning.
Hiermee kan je de energiekosten enigszins binnen de perken
houden en het is goed voor het milieu. In dit artikel nemen
we je mee door verschillende opties, hoe isoleer je
bijvoorbeeld het huis en welke energiebesparende
maatregelen kan je zoal nemen voor een toekomstbestendig
en duurzaam huis.

Spouwmuur isoleren
Gemiddelde kosten € 2.000.
Gemiddelde besparing € 800 per jaar.
Vooraf aan het implementeren van allerlei nieuwe energie-
bronnen zoals zonnepanelen of een warmtepomp, moet de
woning de warmte kunnen vasthouden. Zonder isolatie tussen de
spouw kan gemiddeld al snel 20 à 25% van de warmte verloren
gaan. Het isoleren van de spouwmuur wordt gedaan door
verschillende materialen, zoals EPS-korrels of glaswol. Hier zit
wel een prijskaartje aan. De kosten van muurisolatie moeten ten
opzichte van de besparingen over de lange termijn wel voor je
lonen. De kosten kunnen nogal variëren, idem het rendement,
maar het feit is dat het isoleren van de spouwmuur met isolatie je
een aanzienlijke besparing oplevert.

Schuin dak isoleren
Gemiddelde kosten € 5.000.
Gemiddelde besparing € 1.200 per jaar.
Warmte stijgt en kan via een schuin dak op de bovenverdieping
gemakkelijk de woning verlaten, wat al snel een veel hogere
energierekening tot gevolg heeft. Als een stop om het warmte-
verlies van het huis tegen te gaan, is het isoleren van een schuin
dak dan ook zeer aan te bevelen. Een beetje doe-het-zelver kan

via de binnenkant tegen het schuine dak isolatie aanbrengen.
Om het dak-isoleren af te werken kan je gipsplaten gebruiken en
stuc. Zo hoeft zelf het dak isoleren niet al te duur te zijn, omdat
veel van de dakisolatie-kosten zit in arbeidsloon. Verder liggen
veel van de dakisolatie-kosten in de keuze van materialen,
kwaliteit en de isolatiewaarde. Hierin kan gekozen worden voor
glaswol tot complete kant en klare geïsoleerde dakplaten. Met
energieprijzen die steeds hoger worden is het dak laten (of zelf)
isoleren een investering die de zeker de moeite waard kan zijn.

Zonnepanelen plaatsen
Gemiddelde kosten € 4.000.
Gemiddelde besparing € 500 per jaar.
Zonnepanelen op het dak van huizen zie je tegenwoordig steeds
meer. Het plaatsen van zonnepanelen brengt wel wat vragen met
zich mee. Bijvoorbeeld hoeveel zonnepanelen er nodig zijn en
welke afmetingen aan zonnepanelen er passend zijn voor een
dak. Een juiste monteur/installatiebedrijf helpt je hierbij op weg.
Vanuit financieel oogpunt is het belangrijk om te kijken of je een
lening voor zonnepanelen nodig hebt of niet. Het totaalplaatje
voor zonnepanelen kan namelijk behoorlijk oplopen.
Een grote hoeveelheid aan zonnepanelen kan ervoor zorgen dat
je honderden euro’s op jaarbasis bespaart. En nu kan zelfs de
BTW bij installatie teruggevorderd worden. Zonnepanelen op je
eigen huis kent een terugverdientijd van 6 à 7 jaar. Wat deze
duurzame investering nog eens zeer aantrekkelijk maakt.

Meer te nemen stappen
In dit artikel heb ik slechts een paar mogelijkheden geschetst om
de woning te verduurzamen. Mijn collega zal in zijn volgende
artikel ook nog een paar mogelijkheden de revue laten passe-
ren. Een ander punt waar ik nu nog even bij wil stil staan, is de
financiering van dit kostenplaatje. Het e.e.a. kan namelijk best
een aardig kostenplaatje gaan worden.

Subsidie?
Het is goed om eerst te bekijken of je in aanmerking komt voor
subsidie als je van plan bent om je huis te isoleren of een
warmtepomp aan te schaffen. De Investeringssubsidie Duurzame
Energie (ISDE) is een subsidie voor het nemen van duurzame
maatregelen zoals het isoleren van je woning en de aanschaf
van een warmtepomp. Op de website van de overheid,
www.rvo.nl lees je hierover meer. Het duurzaamheidsloket van
de gemeente Nieuwegein, www.nieuwegein.nl kan je ook van
allerlei informatie voorzien. En als je nog twijfelt welke
maatregelen je wilt gaan toepassen, dan kan je ook altijd op
www.verbeterjehuis.nl allerlei informatie terugvinden.

Financiering
Naast subsidies zijn er ook voordelige leningen die je kunt
aanvragen om je huis energiezuiniger te maken. Ook is het bij
verschillende geldverstrekkers mogelijk om energiebesparende
maatregelen extra mee te financieren bij de hypotheek. Zo zou
het kunnen zijn dat je tot 106% van de waarde van je huis mag
lenen. Hoe dat precies voor jou uitpakt, zou je het beste met je
hypotheekadviseur kunnen bespreken. Deze kent jouw
persoonlijke situatie en kan je hierover informeren.
Ben je van plan om je woning duurzaam te verbouwen? Dan zijn
wij als Garantiemakelaar een goede adviseur. Wij kunnen je
koppelen aan een hypotheekadviseur voor het financierings-
advies. En mocht er een extra hypotheek nodig zijn, dan heb je
ook een taxatie van de woning nodig. Maar ook een inzage in de
waardeontwikkeling van je woning bij bepaalde investeringen kan
prettig zijn. Kortom, neem gerust contact op als je meer wilt
weten.

Hartelijke groet,
Dennis Wentink Moen Garantiemakelaars

https://www.rvo.nl/
https://www.nieuwegein.nl/
https://www.verbeterjehuis.nl/
https://www.moenmakelaars.nl/
https://filmscanning.nl
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Begroting Nieuwegein
in 2026 niet sluitend
maar stad blijft investeren
in gezonde, leefbare
en duurzame wijken

Nieuwegein blijft ook de komende jaren
flink investeren in betaalbare wonin-
gen, vergroening, maatschappelijke
voorzieningen, duurzame mobiliteit en
de veiligheid en leefbaarheid van buur-
ten. Door de solide financiële uitgangs-
positie is het mogelijk om voor bijna
alle jaren een sluitende begroting aan
te bieden. Alleen voor 2026 is nu geen
sprake van een sluitende begroting. Dit
wordt veroorzaakt door een sterke af-
name van de inkomsten vanuit het Rijk.

De nadere invulling en keuzes van het col-
lege staan gepresenteerd in de Program-
mabegroting 2023 - 2026, die in lijn is met
het nieuwe coalitieakkoord: ‘Meer voor
elkaar’. Op 6 oktober heeft het college
deze ter besluitvorming voorgelegd aan
de gemeenteraad. De raad zal de begro-
ting op 20 oktober bespreken tijdens een
Avond voor de Stad en op 3 november
vindt besluitvorming plaats in de raadsver-
gadering.

Investeren
en zo nodig bijsturen in onzekere tijden
Wethouder Financiën Ellie Eggengoor:
'Versterken wat we al doen en investeren
op dat wat nodig is om een leefbare,

gezonde en duurzame stad te zijn én te
blijven. Daarvoor zet het college van B&W
de komende jaren onder meer in op nieu-
we betaalbare woningen, binnen de mo-
gelijkheden van wat de stad aankan, met
goede, bijpassende voorzieningen. Daar-
voor zoekt het college continu naar de ba-
lans tussen groeien én behoud van een
gezond en groen stadsleven met goede
voorzieningen.'

Bij het opstellen van deze begroting voelt
ook het college de gevolgen van de oorlog
in Oekraïne, zoals hoge inflatie, stijgende
energieprijzen en toenemende armoede.
'Maar, je voelt het ook in de stad', weet
Eggengoor. 'Voor veel inwoners leidt dit
tot onzekerheid over wat dit voor hen
betekent, en of zij voldoende financiële
middelen hebben om te voorzien in dage-
lijkse levensbehoeften. Wij zetten ons,
samen met onze partners in de stad,
waaronder WIL, extra in om inwoners te
ondersteunen waar mogelijk.' Daarnaast
stelt de gemeente in 2023 een deltaplan
laaggeletterdheid op voor mensen die
moeite hebben met lezen, schrijven, reke-
nen en werken met de computer. Zo wil
het college de maatschappelijke positie
van deze inwoners versterken door hun
kansen te vergroten. Ook wil het college
meer inzetten op het voorkomen dat jon-
geren door verkeerde keuzes in de crimi-
naliteit belanden.

Op basis van de afgelopen jaren is voor
het college duidelijk dat veranderingen

snel gaan en dat we niet op alles kunnen
anticiperen. 'Zo is het onzeker hoe het
coronavirus zich de komende tijd gaat
ontwikkelen, is de krapte op de arbeids-
markt enorm en is er een tekort aan
grondstoffen. Dat betekent ook veel voor
onze Nieuwegeinse ondernemers. Deze
omstandigheden maken dat we continu
kritisch zijn op onze voorgenomen am-
bities. In deze begroting hebben we deze
zo realistisch vertaald naar concrete ac-
tiviteiten. Waar nodig zullen we deze
herzien als de situatie erom vraagt', aldus
wethouder Financiën Ellie Eggengoor.

Nu extra reden
om verder te verduurzamen
Met de stijgende energieprijzen is er een
extra reden bijgekomen om vaart te ma-
ken met de energietransitie naar duur-
zame bronnen, zodat we niet meer
afhankelijk zijn van (buitenlandse) olie,
gas en kolen. In de komende jaren zet de
gemeente hier fors op in. Zo voert de
gemeente samen met de stad de eerder
vastgestelde wijkaanpak voor aardgasvrije
wijken uit, te beginnen in Gebouwen-
driften. Ook maakt de gemeente samen
met bedrijven een plan van aanpak voor
stimulering van grootschalige opwek van
energie via zon op dak. Daarnaast wordt
actief ingezet op energiebesparing, zodat
dit voor zoveel mogelijk inwoners en be-
drijven haalbaar wordt. Daarvoor stelt
Nieuwegein extra subsidies beschikbaar
voor verduurzamings- en energiebespa-
rende maatregelen. Ook worden specifiek
de huishoudens met een kleine beurs met
energiebesparing (aanpak energiear-
moede) geholpen.

Onze verslaggever Frans Evers interviewt wethouder Ellie Eggengoor

https://boeketten.nl
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:

0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl

Schubert door het
Dutch String College
Zo 16 okt, 16.00 uur, € 23,50
Slechts 31 jaar werd Schubert,
maar zijn muzikale erfenis is
ongekend. Dutch String Collective
vertelt in ‘Schubert’ op 16 oktober
in DE KOM tijdens het ‘Amuze
Matinee’, met een hapje en een
drankje na afloop, zijn dramatische
levensverhaal. Leer hem kennen
door het persoonlijke drama van...

We hadden liefde,
we hadden wapens
Do 20 okt, 20.15 uur, vanaf € 20,50
‘We hadden liefde, we hadden
wapens’, met onder anderen Car-
olina Dijkhuizen, Hajo Bruins en
Pearl Jozefzoon, gaat over de
burgerrechtenbeweging in het
Amerika van de jaren zestig. Deze
veelgeprezen voorstelling, verrijkt
met soul en rhythm & blues uit die
tijd, is op 20 oktober te zien in...

Simone Kleinsma
Vr 21 okt, 20.15 uur, vanaf € 30,50
Simone Kleinsma vertelt in
‘Verder’, op 21 oktober in DE KOM,
over de afgelopen jaren waarin ze
heeft moeten ontdekken hoe het is
om alleen verder te gaan. Om een
nieuw begin te maken moet je
eerst opruimen en durven weg-
gooien, zodat je iets overhoudt wat
het begin kan zijn van iets nieuws.
Simone neemt je mee in haar ver-
haal, waarbij muziek uiteraard een
grote rol speelt. Met zowel...

Komedycafé
Vr 21 okt, 20.30 uur, € 12,50
Op vrijdagavond 21 oktober bent u
van harte welkom voor een hilari-
sche avond in de gemoedelijke
sfeer van het theatercafé van DE
KOM. Tijdens het ‘KOMedycafé’
presenteren wij een interessante
mix van namen, stijlen, doorgewin-
terde artiesten en nieuw talent. Ge-
niet met een hapje en een drankje
van de goede grappen van Tobi...

Winnars Poelifinario
Elke Vierveijzer
Vr 21 okt, 20.30 uur, € 19,50
Elke Vierveijzer won met ‘Lucht’ de
Poelifinario 2021 in de categorie
Kleinkunst. “Vierveijzer zingt geen
liederen, ze knalt ze rechtstreeks je
hart in”, aldus de jury. Dat doet ze
nu eens met een poppy sound, dan
weer met een klassiek theaterlied
of opzwepende donkere elektroni-
ca, muzikaal begeleid door...

Nieuwe musicalcomedy
Blind Date
Za 22 okt, 20.15 uur, € 32,50
‘Blind Date’, met Freek Bartels en
Brigitte Heitzer, is een nieuwe Ned-
erlandse musicalcomedy, waarin
vrolijk de draak wordt gestoken
met de ongemakken van blind
dates. De musical vol herkenbare
situaties en gênante momenten is
op 22 oktober te zien in DE KOM.
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De oude draaibrug over de Vaartsche Rijn


