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NORMALAAN

DEZE WEEK

• Agenda
•

Zij durven schaamteloos te zijn Een stapje gelukkiger

Wintercursus Muziek op Schoot

• De Nachtwacht in De Geinsche Hof

Fijne stad om te wonen

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Eerste gespreksronde horecabeleid
• DE KOM: 33PlusParty
• Nieuwegein vraagt experiment aan

• Minister: Verhuizing Antonius heeft juist
voordelen

• Galecop koudste plek in Nieuwegein
• Hoogwatergolfje op de Lek ongevaarlijk
• Waterschap maakt Nieuwegein

klimaatbestendiger
• Hoge boete voor Nieuwegein?
• Traditioneel JSV Snerttoernooi

verbonden aan Kees van den Hoeven
• De Bibliotheek op school van start
• Fotogroep Fotogein exposeert

•

• 'Een knip in de Batauweg is nodig'
• Veiligheid bij tramkruisingen
• Nieuwegein in top-3 autoinbraken
• Mishandeling op het Nijpelsplantsoen
• Gluren bij de Buren in Fort Vreeswijk
• Auto's beschadigd in de Beatrixstraat
• Meer muskusratten gevangen
• Bouw Havenkwartier bijna van start
• Avond voor de Stad
• Gezocht: Kamers met Aandacht
• Geslaagde start Voorleesdagen
• Schoonspringers Aquarijn pakken

koppositie 5-kamp
• Klaverjassen bij de Pétanque
• TV-opnames op Sportpark Galecop
• Doe mee en win
• Gratis vloerisolatie
• Genieten bij FC Utrecht

• Kies je favoriete speelplek aan de Perzikgaarde

• Duurzaam: de verwarming juist inregelen
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Komkommertijd

Deze week maken we op de redactie een
heerlijk zuurkooltaartje. Zuurkoolstamp-
pot, maar dan een beetje anders. Het is
er weer het seizoen voor, lekkere stamp-
pot gerechten. Deze is dus net even an-
ders zoals we gewend zijn. Het recept.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefoto-
grafeerd.
Deze week het Normalaan in de
wijk Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

De Muziekstal
Wintercursus Muziek op Schoot

Spelenderwijs het plezier van muziek beleven? Dat kan in februari
weer met Fred de Muis en Klavertje Koe. Normaal worden deze
lessen gegeven in het Milieu Educatie Centrum (MEC) maar omdat
het gebouw van het MEC vernieuwd wordt vinden de lessen nu
plaats in Buurtplein De Doorslag aan de Parelduiker 13.

Tijdens Muziek op Schoot maken de kinderen samen muziek op
instrumenten die voor jonge kinderen 1 tot 4 jaar geschikt zijn. Stil blijven
zitten is er niet bij want ook zal er worden gedanst op muziek en natuurlijk
worden er bekende en nieuwe liedjes worden gezongen over de winter.

Er zijn ook momenten om even tot rust te komen met een mooi muziekje.
Fred de Muis en Klavertje Koe begroeten de deelnemers tijdens de
Muziek op Schootles alle kinderen van 1 tot 4 jaar en hun opa, oma,
mama, papa of oppas. Wil je ze ontmoeten? Kom dan op donderdag- of
vrijdagochtend langs om te genieten van een proefles. Inschrijven kan
via de website van de Muziekstal. Een proefles kost 10,- per ouder-kind
koppel en gratis voor stadspashouders.

De proeflessen worden gehouden op donderdag 2 en vrijdag 3 februari.
De lessen beginnen om 09.30 uur en duren tot 10.15 uur. Wil je aan de
wintercursus meedoen, dat zijn 9 lessen, dan zijn de kosten 90,- euro en
10,- euro voor stadspashouders. Donderdag geeft Anja Oosterbeek met
Fred de Muis de les. Vrijdag geeft Conny de Vries met Klavertje Koe de
les.
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Anja en Conny

https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-49
https://www.pen.nl/artikel/de-normalaan
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://demuziekstal.nl/
https://demuziekstal.nl/inschrijven/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA

• 27 jan: Nieuwjaarsfuif Buurtplein Batau
• 27 jan: Start Nationaal Theaterweekend
• 27 jan: Klaverjassen bij JSV
• 27 jan: David Troch
• 27 jan: Poëzie met één lettergreep
• 28 jan: Vogelexcursie zuidpier

IJmiuiden
• 28 jan: KOM dansen
• 28 jan: Duo Dufonte
• 28 jan: Maximiliaan met de mooiste

poppen
• 29 jan: Salsaband Salero
• 1 feb: Knikkerdoolhof bij Bouwgein
• 2 feb: Wijkbijeenkomst Galecop

Geweldig
• 4 feb: KOM toneel spelen
• 4 feb: Soep van de Fiets
• 4 feb: Klaverjasmarathon
• 5 feb: Gluren bij de Buren
• 5 feb: Gluren bij de Buren (Bouwgein)
• 7 feb: Digitale zorg
• 8 feb: Bingo Buurtplein Doorslag
• 10 feb: Avondcompetitie Klaverjassen
• 11 feb: KOM muziek maken
• 11 feb: Black Opal Blues
• 12 feb: Lou Prince
• 15 feb: Textiel bij Bouwgein
• 17 feb: Inzameling Robin Food
• 18 feb: KOM dansen
• 19 feb: Familie carnaval
• 21 feb: Winterse bouwavond
• 22 feb: Bingo Buurtplein Doorslag
• 22 feb: Handbeesten bij Bouwgein
• 25 feb: KOM muziek maken
• 26 feb: Vogelexcursie naar Haarrijnse

Plas
• 1 en 2 mrt: Teens on Fire
• 8 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 10 en 11 mrt: NLdoet
• 11 mrt: NL doet (Bouwgein)
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 15 mrt: Verkiezingen (Bouwgein)
• 18 mrt: KOM dansen
• 25 mrt: KOM toneel spelen
• 29 mrt: Bingo Buurtplein Doorslag
• 1 apr: KOM muziek maken
• 12 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 15 apr: KOM kunst maken
• 21 apr: Fietsen na de tweewieler
• 22 apr: KOM dansen
• 26 apr: Bingo Buurtplein Doorslag
• 10 mei: Bingo Buurtplein Doorslag
• 13 mei: KOM toneel spelen
• 20 mei: KOM muziek maken
• 27 mei: 33PlusParty

Fijne stad om te wonen

Het is een traditie dat de burgemeester op bezoek gaat bij echtparen
die 60 of 65 jaar getrouwd zijn om ze te feliciteren. Een enkele keer viert
een echtpaar zelfs het 70-jarig huwelijksfeest. Het zijn bijzondere
momenten voor het echtpaar en hun familie, maar ook voor mij. Tijdens
het bezoek spreek ik met deze mensen over van alles wat ze
meegemaakt hebben in hun leven en wat zij vinden van Nieuwegein. Ze
vertellen wat ze mooi en goed vinden in Nieuwegein, waar ze trots op zijn
en geven ook tips over wat er beter kan in hun buurt of in de stad. Ik vind
het een voorrecht om op deze manier Nieuwegein keer op keer beter te
leren kennen.

In bijna twaalf jaar ben ik zo al bij honderden mensen op bezoek
geweest. Bijna alle echtparen zijn in de jaren 70 en 80 verhuisd naar
Nieuwegein omdat hier het huis stond waar men graag wilde wonen. Het
zijn de jaren waarin Nieuwegein veel bouwde als groeistad ten zuiden
van Utrecht. Deze echtparen wonen vaak nog in datzelfde huis, of men is
verhuisd naar een huis dat beter past. Ze vertellen dat het een goede
keus was om in Nieuwegein te gaan wonen en dat men ook niet meer
weg wil.

Afgelopen week was ik op bezoek bij Oekraïense vluchtelingen die
verhuisd zijn naar de Industrieweg. Het was mooi om mee te maken dat
mensen uit Vreeswijk speciaal welkomstpakketten hadden gemaakt voor
de Oekraïners om ze als nieuwe buurtbewoners welkom te heten. Toen ik
met de Oekraïense mensen sprak, bedankten ze Nieuwegein voor de
wijze waarop ze worden opgevangen en geholpen. Ze zijn blij om hier te
kunnen wonen. De kinderen gaan naar school en ook heeft een aantal
vluchtelingen al werk gevonden. Nieuwegein is een fijne stad om te
wonen.

Burgemeester Frans Backhuijs
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http://WWW.DEKOM.NL/NTW2023
mailto:samensterk@jsv-nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/week-van-de-poezie-in-bibliotheek-de-tweede-verdieping
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/david-troch-online-workshop-poezie/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17861&utm_field=button2
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-zuidpier-ijmuiden-onder-leiding-van-wigle-braaksma
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-zuidpier-ijmuiden-onder-leiding-van-wigle-braaksma
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
http://www.departnernieuwegein.nl/
https://www.detweedeverdieping.nu/nationale-voorleesdagen-2/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17859&utm_field=button1
https://www.detweedeverdieping.nu/nationale-voorleesdagen-2/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17859&utm_field=button1
https://www.pen.nl/artikel/soep-cultuur-met-salsaband-salero
https://www.pen.nl/artikel/wijkbijeenkomst-galecop-geweldig
https://www.pen.nl/artikel/wijkbijeenkomst-galecop-geweldig
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/klaverjasmarathon-in-het-petanque-centrum-3
https://www.pen.nl/artikel/amateurkunstenfestival-gluren-bij-de-buren-is-op-zoek-naar-acts-en-huiskamers
http://www.detweedverdieping.nu
0644667793
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-3
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6181294015225642&set=a.929100067111756
http://www.departnernieuwegein.nl/
https://www.facebook.com/groups/212660123695134/?multi_permalinks=578334343794375&notif_id=1674731393277500&notif_t=group_activity&ref=notif
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.bouwgein.nl
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-haarrijnse-plas-onder-leiding-van-nine-ebben
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-haarrijnse-plas-onder-leiding-van-nine-ebben
http://www.teensonfire.nl/aanmelden
0644667793
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-project-aan-voor-nldoet-2023
https://www.bouwgein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.bouwgein.nl
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
0644667793
0644667793
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/events/700169495083347/?ref=newsfeed
https://moenmakelaars.nl
http://www.nagelaten.nl/
https://scheideninutrecht.nl/scheiden-nieuwegein/
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Bouw Havenkwartier
start binnenkort

In Rijnhuizen zal nog voor de zomer be-
gonnen worden met de bouw van het
Havenkwartier. Een nieuwe, verrassen-
de en groene woonwijk aan het Merwe-
dekanaal. Havenkwartier wordt ontwik-
keld in drie fases. Fase 1 bestaat uit
41 rij- en hoekwoningen en 14 haven-
woningen. De bouw van deze nieuwe
woonwijk zal naar verwachting medio
juli - augustus dit jaar starten.

De woningen in fase 1 liggen in het gebied
rond de haven van Havenkwartier.
Gebaseerd op de pakhuizen van weleer,
worden hier prachtige eigentijdse wonin-
gen gebouwd met een industrieel karak-
ter. Er is veel variatie in woningen en
gevelaanzichten. Het is een project van
Latei uit Amersfoort in samenwerking met
Aalberts Ontwikkeling in Loosdrecht. Kijk
hier voor meer informatie.

Havenkwartier
wordt ontwikkeld in drie fases
• Fase 1 bestaat uit 41 rij- en hoekwonin-
gen en 14 havenwoningen
• Fase 2 bestaat uit 29 koopapparte-
menten
• Fase 3 bestaat uit 14 twee-onder-een-
kapwoningen en 3 vrijstaande woningen

Overal en alles dichtbij
Havenkwartier ligt aan het Merwede-
kanaal aan de zuidkant van de wijk Rijn-
huizen. Nabij de Marconibaan en Diesel-
baan, daar waar ooit de jachthaven van
Hatenboer en houthandel Heijman zaten.

De eerste woningen in fase 1 moeten in
oktober 2024 opgeleverd worden.

Park van de toekomst
Rijnhuizen is een groen en waterrijk ge-
bied. Om al het groen toegankelijker te
maken voor de bewoners wordt er een
nieuw robuust oeverpark langs het Mer-
wedekanaal gecreëerd. Dit park vormt
straks samen met het bestaande water en
groen in de wijk een prachtige, biodiverse
plek voor recreatie en ontspanning.

Kamers met Aandacht

Op jezelf gaan wonen is een grote stap.
Het is fijn als je soms terug kunt vallen
op ouders of vrienden. Maar wat als
dat sociale vangnet er niet is? Kamers
met Aandacht zoekt Nieuwegeiners die
woonruimte willen verhuren, maar ook
een steuntje in de rug bieden. Om jon-
geren tussen 18 en 23 jaar, met een
achtergrond in jeugd- of pleegzorg, op
weg te helpen naar zelfstandigheid en
een kansrijke toekomst.

Iedere woonruimte kan een Kamer met
Aandacht worden. De aandacht kan ook
variëren, daarop worden jongeren en ver-
huurders zorgvuldig gematcht: van af en
toe een luisterend oor tot eens per week
samen eten of hulp bij de financiën.
De NOS maakte een reportage over
Daphne (22). Zij dreigde thuisloos te wor-
den, maar woont nu bij Peter en Wietske.
Dankzij hen heeft ze weer vertrouwen in
de toekomst.

Meld je aan voor een online informatie-
bijeenkomst over het verhuren van een
Kamer met Aandacht. Of kijk op deze
website voor profielen van zoekende jon-
geren en algemene informatie.

4

https://havenkwartier-nieuwegein.nl/
https://havenkwartier-nieuwegein.nl/
https://havenkwartier-nieuwegein.nl
https://nos.nl/l/2460386
https://nos.nl/l/2460386
https://kamersmetaandacht.nl/
https://kamersmetaandacht.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


29% meer muskus-
ratten gevangen

In de provincie Noord-Holland en
het grootste deel van de provincies
Utrecht en Zuid-Holland werden
23.596 muskusratten gevangen.
Dit is een stijging van 29% ten
opzichte van 2021. In dit gebied
zijn in 2022 ook extra bestrijders
ingezet. In heel Nederland zijn in
2022 in totaal 48.447 muskusrat-
ten gevangen. Dat is een stijging
van 8% ten opzichte van 2021. In
West en Midden-Nederland wor-
den voor de vangst niet alleen
muskus- en beverratbestrijders in-
gezet maar ook vijf speurhonden
en DNA-technieken.

Circa 400 muskus- en beverrattenbe-
strijders zetten zich in Nederland
dagelijks in voor waterveiligheid en
biodiversiteit. Het doel is om in 2034
in het binnenland van Nederland een
minimale populatie muskusratten te
hebben.

Verschillen per regio
Het aantal gevangen muskusratten
verschilt per regio. Door extra inzet
van bestrijders in gebieden met een
grote populatie nemen vangsten toe.
De vangsten stegen in 2022 het
meest in het gebied van de water-
schappen Hollands Noorderkwartier,
Schieland en Krimpenerwaard,
Delfland en Amstel Gooi en Vecht.
Bij Rijnland en De Stichtse Rijnlan-
den, waar Nieuwegein onder valt, was
de stijging minder sterk. De verwach-
ting is dat in West- en Midden-
Nederland het aantal vangsten nog
enige tijd hoog blijft voordat het aan-
tal muskusratten vermindert.

Schade aan dijken
Muskus- en beverratten komen van
nature niet voor in Nederland. Het
verhaal gaat dat een Tsjechische
graaf ze in het begin van de vorige
eeuw vanuit Alaska naar ons conti-
nent heeft gebracht. De dieren heb-
ben nauwelijks natuurlijke vijanden
en planten zich snel voort. Ze worden
bestreden omdat ze schade brengen
aan waterkeringen en oevers door
holen en gangen in dijken te graven.
Ook maken ze nestkommen met uit-
gebreide ondergrondse gangenstel-
sels. Zo veroorzaken ze verzakkingen
in dijken en kades. In het ergste geval
kan een dijk of kade doorbreken en
een polder onder water lopen.

Bedreiging biodiversiteit
De muskus- en beverratten vormen
ook een bedreiging voor de biodiver-
siteit. De dieren staan daarom allebei
op de Europese lijst van invasieve
soorten. Ze eten planten als riet en
lisdodde weg en verdringen daardoor
inheemse diersoorten zoals de zwarte
stern, de roerdomp en de kleine kare-
kiet. Deze vogels leven in het riet,
waar ook de muskus- en beverratten
hun leefomgeving hebben.

Bestrijding en herstel
De 400 muskus- en beverratbestrij-
ders assisteren naast hun bestrij-
dingswerkzaamheden steeds vaker bij
het herstellen van graverij van bevers
in dijken. Ook helpen ze bij het in
kaart brengen van de verspreiding
van invasieve exoten zoals rivier-
kreeften.

5

OMKIJKEN

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

Januari 2006

Doorslag of de Gekanaliseerde Hollandse IJssel op
het moment dat de molen nog niet naar deze locatie
is verplaatst.

De Digitale Nieuwegeiner
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https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Replica De Nachtwacht
van Rembrandt van Rijn in De Geinsche Hof

Rembrandt van Rijn voltooide in 1642 een groots
meesterwerk: De Nachtwacht. Op ZorgSpectrumlocatie
De Geinsche Hof is sinds afgelopen woensdag een replica te
zien van het beroemde schilderij van Rembrandt van Rijn.
Bezoekers zijn op alle dagen welkom tussen 09.00 en
19.30 uur. De entree is gratis. De replica is tot en met
14 februari te zien in de centrale hal van het Zorgcentrum.

Het tentoonstellen van de replica in de hal van het zorgcentrum
in Nieuwegein wordt mogelijk gemaakt door sponsor Philips en
PON. Zo brengen zij een stukje Rijksmuseum naar patiënten en
medewerkers, die niet zo makkelijk tussendoor naar het
Rijksmuseum kunnen komen. De komst van de replica elders in
ons land kon al op veel enthousiaste reacties rekenen.

Initiatiefnemer Brenda Meijer van het team Welzijn & Activering
in de Geinsche Hof: 'Het is fijn dat we op deze manier kunst een
mooie plek kunnen geven in een zorglocatie. Veel bewoners zijn
geïnteresseerd in kunst, ook als er sprake is van dementie. Hun
gezondheid laat het niet altijd meer toe om een museum te
bezoeken. Op deze manier halen we kunst toch in huis.
Buurtbewoners en belangstellenden nodigen we van harte uit
een kijkje te komen nemen.'

De Nachtwacht is een absoluut topstuk vol geheimen en
verhalen. Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar in 2019 naar
aanleiding van zijn 350ste sterfdag, ontwikkelden omroep NTR

en het Rijksmuseum samen een interactieve ontdekkingstocht
door De Nachtwacht. Nooit eerder was het mogelijk om zo
dichtbij dit wereldberoemde schouwspel te komen. De replica in
De Geinsche Hof aan de Vuurseschans in de wijk Fokkesteeg
heeft een afmeting van 3,63 bij 4,37 meter. Aan de achterkant
van De Nachtwacht is ook van alles te zien. Bovendien mag deze
replica worden aangeraakt.

Virtuele tour
Stap voorbij het rode koord, pak de hand van kapitein Frans
Banninck Cocq, zoom in en laat je meevoeren in de wereld van
De Nachtwacht. In tientallen verhalen ontdek je wat de
Nachtwacht zo bijzonder maakt. Wie zijn de schutters? Waar zit
Rembrandt verstopt? Wie is het meisje? Ontrafel de geheimen,
vind de verborgen symbolen, zoek uit wie de vlag draagt en leer
hoe Rembrandt onze blik eeuwen later nog weet te manipuleren.

Audio tour
In de Nederlandse versie van de audiotour leidt acteur Nasrdin
Dchar je door het schilderij. Presentator Ikenna Azuike vertelt de
verhalen in de Engelse versie. En speciaal voor kinderen is er de
Klokhuis-tour, ingesproken door Klokhuispresentatrice Sosha
Duysker.

Sta je naast de replica in de hal? Ga dan naar
www.beleefdenachtwacht.nl om via een online tour op je telefoon
de ervaring compleet te maken!

De schilders van
van der Hijden leggen
‘de laatste hand’ aan het
schilderij :>)

https://www.beleefdenachtwacht.nl/
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Impulsregeling Water
in de Leefomgeving

Bijdrage waterschap
maakt gemeenten
klimaatbestendiger

Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden werkt
samen met gemeenten aan het
verbeteren van de waterkwali-
teit en het realiseren van een
klimaatbestendige woonomge-
ving. Hiervoor heeft het water-
schap een speciale regeling in
het leven geroepen: de Impuls-
regeling Water in de Leefomge-
ving. Twaalf gemeenten, waar-
onder Nieuwegein, nemen
maatregelen in 2023 en ontvan-
gen hiervoor een bijdrage van
het waterschap.

De betreffende gemeenten krijgen
van het waterschap voor 26 maat-
regelen een bijdrage van totaal
€ 1.475.000,-. Veel maatregelen
zorgen zowel voor een betere wa-
terkwaliteit als waterkwantiteit,
vergroten de beleving van water
en voorkomen problemen door
klimaatverandering. Dit jaar zijn

veel grote afkoppelprojecten inge-
diend, gebaseerd op de klimaat-
stresstest en rioleringsplannen.

Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein en het
waterschap hebben op 22 novem-
ber 2022 twee samenwerkings-
overeenkomsten getekend. De
eerste gaat over het gezamenlijke
onderhoud van watergangen in de
gemeente. De tweede overeen-
komst betreft maatregelen en in-
vesteringen, om de waterkwaliteit
in de gemeente te verbeteren.

De gemeente Nieuwegein ont-
vangt een bijdrage van totaal
€ 50.000,- voor het verbeteren van
het peilbeheer in Rijnhuizen. De
wijk wordt komende jaren veran-
derd in een woonwijk. Dan is het
beter om waterinlaten en een uit-
stroomvoorziening naar het Mer-
wedekanaal aan te leggen.

Fietsen na de tweewieler

Het lijkt zo gewoon: fietsen.
Fietsen op een tweewieler is echter niet
voor iedereen weggelegd. Maar wat
moet je doen als fietsen op een fiets
met twee wielen niet meer gaat? Ten
onrechte denken sommigen dat het dan
stopt. Maar dat is niet zo. Er zijn nog
verschillende mogelijkheden om toch
per fiets mobiel te blijven.

Op vrijdag 21 april verzorgt HUKA in
samenwerking met de KBO-afdeling in
kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat
11 in Nieuwegein-Zuid een voorlichtings-
bijeenkomst over dit onderwerp. Je krijgt
informatie over de verschillende moge-
lijkheden, er wordt kennis gedeeld, je ont-
vangt praktische tips; je kunt zelfs met ver-
schillende soorten fietsen kennis maken
en ervaren hoe het is om op zo’n ándere
fiets te rijden.

Het blijven fietsen biedt meerdere voorde-
len: je blijft langer vitaal, blijft mobieler en
zelfstandiger, je verkleint gezondheidsrisi-
co’s en je voelt je veiliger in het verkeer.

De bijeenkomst begint om 14.30 uur.
Neem gerust een buurman/-vrouw, kennis
of familielid mee. Ook als je geen lid bent
van de KBO ben je welkom. De bijeen-
komst duurt tot circa 17.00 uur. De entree
is gratis.

Aanmelden is verplicht. Dat kan bij Henk
Valkenet via secretaris.kbo.nv@gmail.com
of via 0621989489.

FOTO VAN DE WEEK

Dinsdag 24 januari was presentatrice Raquel Schilder
met haar collega's van Omroep WNL te gast bij de
Coöperatie Sportpark Galecop in het kader van een
speciale aflevering over 'de toekomst van sport-
verenigingen'. Jimte Poelman (SportID Nieuwegein)
vertelt in die uitzending hoe de sportverenigingen in
het Sportpark gezamenlijk bezig zijn te transformeren
naar de sportvereniging van de toekomst: 'In onze
ogen is dat een omnisportvereniging waar ver-
schillende sporten worden beoefend, die minder
gericht zijn op competitie maar meer op gezondheid,
ontmoeting en maatschappelijke- en commerciële
projecten.'
Hoe de sportverenigingen op Sportpark Galecop dit
doen? Zaterdag 18 februari om 22:00 uur wordt het
item uitgezonden op NPO 2!

De Digitale Nieuwegeiner

Ondertekening hoogheemraad
Nanda van Zoelen en wethouder
John van Engelen

FOTO: AREND BLOEMINK

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
0621989489
https://www.linkedin.com/in/ACoAABuvPbABZdbdGUrNP0W2mA0fey1EzpIb4X4
https://www.linkedin.com/company/omroep-wnl/
https://www.linkedin.com/company/npo2/
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Provincie Utrecht
start campagne
Veiligheid bij
tramkruisingen

De provincie Utrecht is gestart
met een campagne om de vei-
ligheid rondom tramkruisingen
te vergroten. Met de campagne
hoopt de provincie verkeers-
deelnemers te stimuleren om
extra op te letten bij tramkrui-
singen. De bedoeling van de
campagne is dat mensen be-
wust worden van de ruimte die
trams nodig hebben voordat ze
kunnen remmen: 40 meter. De
campagne heet dan ook '40 me-
ter remweg’.

Lange remweg
Wat veel mensen niet weten, is
dat de remweg van de tram lang
is. Namelijk 40 meter. Dat is net
zo lang als 12 kano’s, 110 piz-
zadozen en 22 bakfietsen! De
tram kan dus niet zomaar stoppen
als iemand op het laatste moment
de trambaan oversteekt. Daarom
heeft de tram altijd voorrang. Let
dus goed op bij een kruising.

De komende weken worden er
abri’s geplaatst langs de tramweg
in Utrecht, Nieuwegein en IJssel-
stein. Daarnaast komen er digitale
advertenties in de stad Utrecht die
zichtbaar zullen zijn in de ochtend-
en avondspits.

Volgens de provincie gebeuren er
af en toe ongelukken tussen trams
en verkeersdeelnemers bij kruis-
punten, ook als er verkeerslichten
op kruisingen staan. In sommige
gevallen wordt de tram slecht door
hen gezien of ziet de trambestuur-
der op de kruisingen de wegge-
bruikers onvoldoende.

De trams hebben altijd voorrang
bij kruispunten, tenzij voetgangers

oversteken op het zebrapad. Auto-
mobilisten, fietsers, scooterrijders
en auto’s worden er daarom op
gewezen om goed op te letten bij
het oversteken van de rijbaan.
'Het is belangrijk dat we wegge-
bruikers meer wijzen op de tram',
zegt gedeputeerde Arne Schad-
delee. 'De provincie is verant-
woordelijk voor de trambaan, de
gemeenten voor de weginfrastruc-
tuur. We moeten dus samen op-
trekken om de veiligheid te ver-
beteren en om dit met elkaar op te
lossen.'

Mogelijkheden
vergroten veiligheid
Recent heeft de provincie onder-
zoek gedaan naar de tramkruisin-
gen en de mogelijkheden om deze
veiliger te maken. Een aantal
voorbeelden om de veiligheid te
vergroten is door bomen en strui-
ken te snoeien zodat de tram be-
ter zichtbaar is, voorlichting te
geven aan scholieren over de
remweg of door een slagboom te
plaatsen. 'Per kruising bekijken we
hoe we dat aanpakken', laat een
woordvoerder van de provincie
weten. 'Dat is echt maatwerk.'

Verbetering ingezet
Provincie Utrecht is samen met
gemeenten bezig om de veiligheid
verder te verbeteren. Denk daarbij
aan maatregelen om de tram
beter zichtbaar te maken (bijvoor-
beeld door het snoeien van bo-
men en struiken, het verplaatsen
van obstakels), het geven van
voorlichting over de remweg van
de tram, en in een enkel geval het
plaatsen van slagbomen zoals bij
de kruising op de Symfonielaan in
Nieuwegein.

Kinderen
aan de Braamgaarde/Perzikgaarde
kiezen hun favoriete speelplek

Buitenspelen is leuk en gezond! En helemaal als je
daarvoor een plek hebt waar je samen met klas-
genoten, buurtkinderen en vriendjes en vriendin-
netjes kunt spelen. Daarom richten de gemeente
Nieuwegein graag leuke en uitdagende speelplek-
ken in. De speelplek aan de Braamgaarde/Perzik-
gaarde is toe aan een opknapbeurt en is momenteel
gesloten. De gemeente heeft hiervoor twee ontwer-
pen gemaakt en de kinderen kunnen kiezen waar
zij het liefst wil spelen straks.

Stemmen
Welke speelplek vindt jij het leukst? Klik ‘stem’ om op
jouw favoriete speelplek te stemmen. Kom je er niet uit,
vraag dan thuis of iemand je kan helpen. Je kunt stem-
men tot maandag 6 februari 2023.

Ontwerp 1
In het gras komt een evenwicht parcours, dubbele
schommel, draai-element met aan de rand een pick-
nickbank en twee praatpalen.
In de grote boom wordt een nestkast voor vogels opge-
hangen. Op de paden komt een hinkelbaan en een aan-
tal voetafdrukken. Naast de tafeltennistafel komt een
veerwip in de vorm van een vis, een klimplateau met
glijbaan. In het groen bij de heuvel worden nog twee in-
sectenhotels geplaatst. Kijk en stem hier voor dit ont-
werp.

Ontwerp 2
In het gras komt een driedelige evenwichtsbalk, wip,
schommel combinatie ook geschikt voor peuters, vo-
gelnestschommel, glijbaan, klimwand en kettingladder.
Ook hier wordt aan de rand een picknickbank geplaatst
bij de grote boom en in de boom wordt een nestkast
voor vogels opgehangen. Ook komt er aan de rand een
kogeldoolhof. Naast de tafeltennistafel komt voor de
allerkleinste kinderen een dwergenheuvel om op te
klimmen en vanaf te glijden en een veerelement krul. In
het groen bij de heuvel worden nog twee insectenhotels
geplaatst. Kijk en stem hier voor dit ontwerp.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/tramovergang-aan-de-symfonielaan-beveiligd-of-toch-niet
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/speelvisie+nieuwegein/speelplek+braamgaarde+perzikgaarde/2389650.aspx?t=Optie-1
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/speelvisie+nieuwegein/speelplek+braamgaarde+perzikgaarde/2389650.aspx?t=Optie-1
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/speelvisie+nieuwegein/speelplek+braamgaarde+perzikgaarde/2389653.aspx?t=Optie-2


De Digitale Nieuwegeiner

10

‘We durven beiden
schaamteloos te zijn’

Laura Bakker en Isabelle Kafando zijn
samen cabaretduo n00b (18 februari
om 20.30 uur in DE KOM), oftewel
nieuwelingen. Een rol waar ze zich best
een beetje achter willen verschuilen.

‘Een ontroerend komisch duo dat opvalt
met soms schaamteloze teksten en het
snelle schakelen tussen verschillende
rollen en scènes.’ Dat stond in het juryrap-
port van het Amsterdamse Kleinkunst
Festival dat Laura en Isabelle afgelopen
zomer wonnen. Onverwacht, want ze
waren bang dat ze niet ‘kleinkunst’ ge-
noeg waren. Of dat mensen het niet
zouden begrijpen. Maar het tegendeel
gebeurde. Isabelle: ‘We maken cabaret
voor iedereen, het is op een bepaalde
manier laagdrempelig.’ Laura: ‘De situa-
ties die we spelen schuren, maar zijn ook
heel herkenbaar.’ Die eerste prijs was
voor hen tevens een bevestiging dat ze op
de goede weg zijn. Nu staan ze met een
avondvullend programma, n00b speelt
n00b, in het theater.

n00b betekent nieuweling en is een term
uit het gamen. Het wordt gebruikt om aan
te geven dat iemand nieuw is en dus nog
niet alle omgangsvormen en regels kent.
Isabelle: ‘We omarmen dat we die newby,
the new kid on the block, zijn. Een n00b
kan overigens ook als loser worden ge-
bruikt, maar wij zien het vooral positief.’

Laura: ‘We hebben een hekel aan preten-
tieuze dingen, we voelen onszelf ook wel
een beetje sukkels, dus in die zien zijn wij
ook gewoon n00bs. Het is ergens ook wel
lekker om je daarachter te kunnen ver-
schuilen. Je komt als nieuweling er nog
mee weg als dingen niet lukken.’

Isabelle en Laura leerden elkaar kennen
bij Theaterhuis DOX en werden in 2016
allebei aangenomen op de Amsterdamse
Toneelschool & Kleinkunst Academie. Ze
beleefden afgelopen zomer een droomde-
buut. In juni 2021 studeerden ze af aan de
toneelschool en wonnen ze de Top Naeff
prijs, een prijs die onregelmatig wordt uit-
gereikt onder AHK-studenten die afstude-
ren, voor het meest veelbelovende talent.

En wonnen dus het Amsterdams Klein-
kunst Festival. Waar ze zowel de publiek-
sprijs als de AKF Sonneveldprijs in ont-
vangst namen. Dat ze samen cabaret
zouden gaan maken, is eigenlijk toevallig
ontstaan. Ze werden gevraagd om covers
te zingen voor een feestavond, maar tij-
dens de voorbereiding gingen ze ineens
typetjes uitbeelden en sketches schrijven.

Omdat ze het leuk vonden besloten ze dat
op het podium te doen in plaats van die
covers. Laura: ‘Doodeng natuurlijk, want
het publiek verwachtte leuke meezinglied-
jes en nu gingen wij daar zingen én
toneelspelen.’ Isabelle: ‘Maar het voelde
zo goed, dat we ook zoiets hadden van:
dit gaan we gewoon doen.’ Het publiek
was laaiend enthousiast en n00b was een
feit. Wat ze doen, zien ze als kleinkunst in
de breedste vorm: muziektheater en
sketches. Ze vervormen de actualiteit op
absurde en humoristische wijze tot snelle
en scherpe scenes. Isabelle: ‘Laura en ik
vinden dezelfde dingen grappig. We zien
al snel het absurde in heel gewone,
dagelijkse dingen.’ Laura: ‘We vinden het
leuk om een rare wending te nemen in
een sketch, iets onbenulligs uitvergroten,
of iets groots juist heel klein te maken.
Een scene met machtspositie, bijvoor-
beeld een baas en een werknemer, spe-
len we vanuit een ander perspectief waar-
door er vanzelf iets absurds ontstaat.’

Hun nieuwe voorstelling heeft als overkoe-
pelend thema ‘n00b zijn’. Want waar je
ook staat in je leven of carrière, je bent
ooit als n00b, als nieuweling, begonnen.
Herkenbaar dus voor iedereen. Isabelle:
‘De combinatie van cabaret en muziek is
iets wat heel erg bij ons past. We zijn niet
zo conventioneel, we doen op het podium
vooral wat we leuk vinden, dus ook beats
maken en rappen.’

Hun inspiratie halen ze onder meer uit re-
alityseries en cringe video’s op TikTok.
Laura: ‘Het is toch fantastisch dat mensen
een video maken en zichzelf dan heel se-
rieus nemen. Dat is bijna aandoenlijk.’

Ze hebben elkaar gevonden in wat ze
maken, kunnen elkaar daarin ook goed
‘lezen’. Er gaat geen dag voorbij dat ze
elkaar niet spreken. Laura: ‘We hebben
ondertussen een lijst met driehonderd
steekwoorden die we opschrijven als we
samenzijn. Dat moeten allemaal scenes
worden.’ Isabelle: ‘Zodra we samenzijn
verzinnen we gewoon heel veel. In die zin
halen we het beste in elkaar naar boven.
Laura is een gigantische bal van energie,
ze gaat er volledig voor. Ze kan ook alles
spelen. De meest bizarre personage zet
zij meteen neer. Ik vind dat heel inspir-
erend.’ Laura: ‘Isabelle heeft een bijzon-
der presence. Als zij het podium opkomt,
is er iets in haar houding en blik dat heel
grappig is. Ze heeft ook een heel grappig
taalgebruik, een rare mix van Haarlems en
heel street. En ze heeft de beste stem van
Nederland.’

Isabelle: ‘We durven ook beiden schaam-
teloos te zijn, dat is denk ik het sterkste
punt van n00b, dat we onszelf helemaal
durven te laten zien.’

Tekst: Saskia Smith
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Schoonspringers Aquarijn
pakken koppositie
5-kamp in eigen huis

Op zaterdag 21 januari werd in zwem-
bad Merwestein de derde wedstrijd van
de landelijke 5-kamp gehouden. Alle
deelnemende clubs deden mee met
10 springers, verdeeld over de verschil-
lende leeftijds- en niveaugroepen. Ook
de schoonspringers van zwemvereni-
ging Aquarijn waren aanwezig met een
sterk team.

In de E-groep (9 jaar en jonger) sprong
Lizzy Hamerling zich met een nieuw PR
over vier sprongen naar de gouden me-
daille. Een mooie start van de middag
voor Aquarijn.

In de D-groep (10/11-jarigen) maar liefst
16 springers. Yvie Bakker werd 12de, Nouk
Swart 5de en de bronzen medaille was
voor Sureka Bierman Kerklaan.

In de C-groep (12/13-jarigen) was er een
6de plaats voor Minte Bos.

In de B+groep (14 jaar en ouder) was er
een zilveren medaille voor Aiden
Wallegie. De gouden medaille ging naar
Lars van Hilten.

Ten slotte was het de beurt aan de
springers in serie 5. In deze groep voor
gevorderde springers worden acht spron-
gen gemaakt. Joy Daalhuizen behaalde de
5de plaats.

De zilveren medaille ging naar Yuna
Hulkenberg en de gouden medaille was
voor Mika Grosze Nipper.

Voor het clubklassement scoort de hoogst
springer sporter van de club punten en
komt er een dagwinnaar uit. Deze keer
was zwemvereniging Aquarijn de dagwin-
naar met 38 punten. Op de tweede plaats
eindigde SBC Breda met 29 punten en PSV
Eindhoven werd derde met 23 punten. Na
3 wedstrijden is dit de tussenstand:
• Aquarijn Nieuwegein 95 punten
• PSV Eindhoven 75 punten
• SBC Breda 72 punten
• De Dolfijn Amsterdam 66 punten
• ZPC Amersfoort 54 punten.

Op 25 februari is de 4de wedstrijd in
Amersfoort. En op 25 maart is de 5de en
laatste wedstrijd in Eindhoven.

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 padden-
stoel 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: 'Tussen alle wilde planten en soms ook tuin- of
parkplanten in Nieuwegein bevinden zich soorten die
liever niet aangeraakt worden. Je zou ze prikplanten
kunnen noemen. Als het houtige planten betreft zijn ze
voorzien van stekels, meestal op de stengels van de
takken en soms ook aan de bladranden, zoals hulst.'

'Die stekels zijn bij meerdere soorten voorzien van een weerhaakje, en de gewone (wilde) braam maakt het helemaal bont met
takken mèt stekels met weerhaakjes plus bladeren met stekels met weerhaakjes ònder de bladeren.'

'De niet houtige planten kunnen ook voorzien zijn van stekels, bijna alle met stekels aan blad en/of op de stengels zoals de
kruldistel. Een enkele heeft stekels met weerhaakjes op het zaaddoosje: die willen wel aangeraakt worden. Die doosjes blijven bij
aanraking in kleren of haren hangen en de zaden van deze planten kunnen zich dus verder verspreiden dan in de directe omgeving
van de plant. Voorbeelden zijn gewone agrimonie en kleefkruid. De grote klis is een buitenbeentje, alleen de klis is voorzien van
stekels met haakjes en de bloem lijkt op de bloem van een distel.'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
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http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Minister Kuipers
‘Verhuizing
St. Antonius Ziekenhuis
uit Nieuwegein
heeft juist voordelen’

Door de verhuizing van het
St. Antonius Ziekenhuis van
Nieuwegein naar Leidsche Rijn
kunnen meer patiënten behan-
deld worden, doordat operaties
en behandelingen efficiënter
ingepland kunnen worden. Ook
is geen dubbele bezetting van
personeel meer nodig. Dat
antwoordt minister Ernst
Kuipers op Kamervragen van
CDA Tweede Kamerlid van den
Berg.

Toen bekend werd dat in 2035 alle
zorg van Nieuwegein naar Leid-
sche Rijn gaat verhuizen was de
schok groot. 'Ik ken mensen die
juist in Nieuwegein zijn komen wo-
nen omdat ze hartproblemen
hebben en zo dicht bij het zieken-
huis woonden', zei Alma Feenstra,
fractievoorzitter van GroenLinks
in Nieuwegein.

Minister Kuipers probeert nu de
zorgen te temperen. Voordat de

zorg over twaalf jaar verhuist,
moet het ziekenhuis aantonen dat
de verhuizing geen grote gevolgen
heeft voor de rijtijden van de am-
bulance en het aanbieden van an-
dere zorg. Daar zijn normen voor
vastgesteld waar het St. Antonius
zich ook aan moet houden.

Volgens de minister, die zelf na-
drukkelijk spreekt van een fusie
van twee locaties van dezelfde
ziekenhuisorganisatie, blijven de
organisatie en de teams hetzelfde.

'Zij zullen alleen efficiënter samen-
werken op één locatie in plaats van
verdeeld over twee locaties', schrijft
hij. 'Volgens het St. Antonius Zie-
kenhuis bevordert het samenvoegen
van de expertises een soepel verloop
van zorgprocessen. Bovendien zijn
er ook minder verplaatsingen (ma-
teriaal, patiënten) nodig wanneer
geconcentreerd is op één locatie.'

Ook vindt Kuipers dat er geen
sprake is van uitholling van de
zorg. Daarnaast is er volgens hem
geen grond om te concluderen dat
'deze samenvoeging van locaties lei-
dt tot meer marktmacht en
negatieve effecten voor de zorg'.

Nieuwegein in top-3
meeste auto-inbraken
in de provincie Utrecht

Vorig jaar werd in de provincie Utrecht ruim 5.500
keer ingebroken in auto’s. Dit is een afname van
8,5% ten opzichte van een jaar eerder. Dit en meer
blijkt uit onderzoek van Independer op basis van
meest recente nationale politiedata.

Independer: ‘Een positieve trend, zeker omdat het aantal
auto-inbraken op landelijk niveau juist steeg. In 2022
werden in Nederland ruim 43.000 auto-inbraken ge-
pleegd. Dat zijn er 118 per dag. Dat is een stijging van
zo’n 12% ten opzichte van een jaar eerder.’
Vooral in de stad Utrecht lieten inbrekers vorig jaar
geparkeerde auto’s vaker links liggen. Daar vonden
vorig jaar 230 minder inbraken plaats dan in 2021. In
Nieuwegein vonden in 2022 312 auto-inbraken plaats,
dit is een verschil van -54 ten opzicht van 2021.

De top-5 gemeenten met de grootste kans op inbraak in
auto’s in de provincie Utrecht is als volgt:
1 Utrecht (172,2 auto-inbraken per 10.000 huishou-
dens)
2 Nieuwegein (103,6 auto-inbraken per 10.000 huishou-
dens)
3 Stichtse Vecht (83,2 auto-inbraken per 10.000 huis-
houdens)
4 Bunnik (72,5 auto-inbraken per 10.000 huishoudens)
5 De Bilt (71,8 auto-inbraken per 10.000 huishoudens)

In negen Utrechtse gemeenten was de positieve trend
helaas niet zichtbaar: hier vond juist een stijgend aantal
auto-inbraken plaats. Stichtse Vecht had de grootste
toename: hier werden in 2022 in totaal 67 meer auto-in-
braken gepleegd. Ook in Amersfoort (+64) en Leusden
(+25) was een sterke stijging.

FIETSFOTO VAN DE MAAND

Clarion Wegerif van de Fietsersbond Nieuwegein, vertelt elke
maand met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat haar
bezighoudt of treft.
Deze week De Batauweg.

Clarion: ‘Een bakfietser steekt de Batauweg over. Dat kan tijdelijk
gemakkelijk, omdat de bushaltes op de Batauweg worden
aangepast: bussen zullen voortaan op de rijbaan stoppen. Dat
levert rijtijdwinst op voor de bus, maar werkt het ook om de
problemen op deze drukke wijkweg op te lossen?’
‘Wij vinden als Fietsersbondafdeling van niet en onderbouwen dit
met ongevallencijfers. Knippen blijft nodig voor een veilige, goed
oversteekbare en leefbare Batauweg.’

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/pdffiles/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-dit-zijn-de-gevolgen-van-de-verhuizing-van-het-st-antonius-ziekenhuis-volgens-een-zorgeconoom.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-dit-zijn-de-gevolgen-van-de-verhuizing-van-het-st-antonius-ziekenhuis-volgens-een-zorgeconoom.pdf
https://www.pen.nl/artikel/sint-antonius-ziekenhuis-vertrekt-uit-nieuwegein
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/artikel/portret-week-is-daar-idolaat-fietsen-nieuwegein
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.pen.nl/?s=Fietsfoto+Wegerif
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/2023/01/22/fietsersbond-nieuwegein-waarom-een-knip-in-de-batauweg-echt-nodig-is/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/2023/01/22/fietsersbond-nieuwegein-waarom-een-knip-in-de-batauweg-echt-nodig-is/
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Nieuwegein doet aanvraag
voor experiment
Crisis- en Herstelwet

De gemeente Nieuwegein heeft bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties het verzoek inge-
diend om het gehele grondgebied van
Nieuwegein aan te melden als experi-
ment voor de Crisis- en Herstelwet.

Onder de Crisis- en Herstelwet is het mo-
gelijk om de regelset van het omgevings-
plan ook te gebruiken als basis voor nog
op te stellen bestemmingsplannen. De
gemeente Nieuwegein: ‘We kunnen met
deze aanvraag voorkomen dat we moeten
vertragen in procedures door afhankelijk-
heid van de invoeringsdatum van de Omge-
vingswet en er is bij bestemmingsplannen
met verbrede reikwijdte meer mogelijk met
betrekking tot het opnemen van regels dan
onder de huidige Wro.’
Het college heeft daarom besloten om
Nieuwegein bij het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te
melden als experiment voor de Crisis- en
Herstelwet.

Bij een positief besluit van het ministerie
is het mogelijk om voor ontwikkelingen in
Nieuwegein een bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte op te stellen. ‘In een
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
hebben we meer ruimte om al zoveel moge-
lijk in de geest van de Omgevingswet te
werken en blijven we flexibel bij verschillen-
de scenario’s rondom invoering van de
Omgevingswet’ aldus wethouder Marieke
Schouten namens het college van B&W in
Nieuwegein

Over de Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet is een Neder-
landse wet, gericht op de versnelling van
infrastructurele projecten. Hieronder
vallen grote bouwprojecten en projecten
op het gebied van duurzaamheid, energie
en innovatie. Tevens beoogt de wet een
economische impuls te geven aan de
bouwsector ten tijde van de kredietcrisis.

Hoogwatergolfje
op de Lek geen gevaar
voor de dijken

Vorige week donderdag is een
kleine hoogwatergolf waarge-
nomen door Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden
in de Nederrijn en de Lek. De
oorzaak was zware regenval in
Duitsland. Naar verwachting
stijgt het waterpeil in de Rijn bij
Lobith naar 12.60 meter boven
NAP. Donderdag 18 januari trok
deze hoogwatergolf voorbij op
de Nederrijn en Lek tussen
Amerongen en Schoonhoven,
dus ook in Nieuwegein Zuid.

Hoog water, geen gevaar
Het water stond weliswaar hoog,
maar leverde geen gevaar op voor
de dijken. Verwacht werd dat op
die plekken waar een zomerkade
ligt, de uiterwaarden droog bleven,
en dat was ook zo. Ligt er geen
zomerkade, dan komt het water
tot aan de onderkant van de dijk te
staan. Het was niet nodig om pre-
ventieve maatregelen te nemen.

De veerponten konden bij deze
waterstand normaal blijven varen.

Geen relatie
met regenval in ons gebied
Door de heftige regen is het al een
aantal dagen kletsnat in ons ge-
bied. Het overgrote deel van dat
water, voert het waterschap af via
het Amsterdam-Rijnkanaal en de
Gekanaliseerde Hollandsche IJs-
sel. Minder dan 10% van het over-
tollige water gaat via gemaal De
Koekoek bij Lopik naar de Lek.
De hogere waterstand op de
Nederrijn/Lek wordt veroorzaakt
door neerslag in het grote achter-
liggende afvoergebied in Duitsland
en Oostenrijk. ‘Onze afvoer van
regenwater heeft dus geen invloed
op het hoogwater op de Lek en
leverde geen gevaar op voor de
dijken’ aldus het Hoogheemraad-
schap.

De Digitale Nieuwegeiner

Het water van de Lek heeft
op woensdag 18 januari al de
nevengeulen bij de wijk
Lekboulevard in Nieuwegein
overstroomd.
Foto gemaakt vanaf de Lekbrug

Cursus Omgaan met Samsung tablet

Beschik je over een Samsung tablet en heb je moeite met het
omgaan met dat apparaat of wil je meer weten over de mogelijk-
heden? De KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen organiseert daarvoor
een cursus. In vier opeenvolgende dinsdagochtenden nemen zij je
stapsgewijs mee door de werking van je tablet, de betekenis van
knoppen en symbolen, instellingen en leren zij je e-mailen, zoe-
ken op internet en het maken en bewaren van foto’s.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 7, 14, 21 en 28 maart, van 10.00
tot 12.30 uur in Buurthuis-Zuid, Ratelaar 35.
De inschrijving staat open voor iedereen en deelname is gratis. Voor
deze bijeenkomsten zijn nog plaatsen over.
Aanmelden bij Corrie Poirters 0306014020 of bij Angela Kok
0306063965.

https://www.gall.nl
0306014020
0306063965
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Fietsersbond Nieuwegein:
‘Waarom een knip in de
Batauweg echt nodig is’

Het CDA in Nieuwegein denkt dat het
aanpassen van de bushaltes op de
Batauweg voldoende helpt om de pro-
blemen op die weg op te lossen.
Clarion Wegerif van de Fietsersbond in
Nieuwegein is het daar helemaal niet
mee eens en beargumenteerd dit op
basis van ongevallen- en snelheids-
cijfers waaruit blijkt dat knippen in
wijkwegen wel echt nodig is.

Wegerif: ‘Het CDA Nieuwegein heeft
schriftelijke vragen gesteld aan het college
over de knip en het aanpassen van de
bushaltes De Baten in de Batauweg. Als
Fietsersbond houden we al jaren de onge-
vallencijfers in Nieuwegein in de gaten.
Wat we zien is dat op wijkwegen zoals de
Batauweg en de Diepenbrocklaan - Zwa-
nenburgstraat - Sluyterslaan de ongeval-
lencijfers structureel hoog zijn en dat snel-
heidslimieten veelvuldig overtreden wor-
den.’ Dit is goed te zien op de CROSS-
snelheden/ongevallenkaart. Beide wegtra-
jecten zijn rood gekleurd op de kaart en
staan ook in de top-10 van gevaarlijkste
trajecten in Nieuwegein.

Aanpassen bushaltes niet nieuw
Wie even terugkijkt op Google Streetview
kan zien dat het idee om de bus te laten
stoppen op de rijbaan niet nieuw is: de
bushaltes op de Diepenbrocklaan zijn al
ruim acht jaar geleden aangepast. ‘Al die
tijd stopt de bus al op de rijbaan. Dat is
vast gunstig voor de rijtijd van de bus.
Helaas helpt het niet voor de veiligheid op
deze wijkweg: nog steeds gebeuren er
veel ongelukken op de wijkweg Diepen-
brocklaan - Zwanenburgstraat - Sluyters-
laan. Het traject staat zelfs op plek vier in
de top-tien van onveilige wegen (de
Batauweg op zeven, de Noordstedeweg
bij de kruising met de Herenstraat op plek
twee). Er was zelfs een dodelijk ongeval
vlakbij de bushalte op de Diepenbrock-
laan’ aldus Wegerif. Dit is te zien op de
STAR-ongevallenkaart.

Stadsautowegen zijn veiliger
dan wijkwegen
Wat in één oogopslag ook te zien is op de
STAR- en de CROSS-kaarten: op de wijk-

wegen zijn veel meer ongevallen dan op
de stadsautowegen zoals de A. C. Ver-
hoefweg. Dat komt doordat er op de wijk-
wegen
• grote snelheidsverschillen zijn tussen de
verschillende verkeersdeelnemers
• motorvoertuigen de weg delen met
kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fiet-
sers, voetgangers en scootmobielers
• de autointensiteiten erg hoog zijn (rond
de 10.000 mototvoertuigen per etmaal)

voor een weg waar gemengd verkeer is;
• de snelheidslimieten veelvuldig overtre-
den worden.

Dit verschijnsel zie je ook terug op de
Nederlandse autosnelwegen. Daar ge-
beuren relatief weinig dodelijke ongevallen
ten opzichte van provinciale wegen en vijf-
tig-kilometerwegen in de stad.

Doorgaan met knippen in wijkwegen
De Fietsersbond vindt het dus niet ver-
standig om het knippen in wijkwegen te
stoppen. Het is juist andersom: zonde van
het (gemeenschaps)geld om de bushaltes
De Baten aan te passen. Want door de
Batauweg bij de Nedereindseweg te knip-
pen, waar een meerderheid van de deel-
nemers aan de enquête voor koos, is er
ter hoogte van die haltes straks nauwelijks
nog autoverkeer. Op naar een veilige
Batauweg, en daarna door naar veiligheid
op àlle Nieuwegeinse wijkwegen!

Op deze kaart zijn de meest onveilige straten van
Nieuwegein afgebeeld. Op de rode en oranje straten
gebeuren de meeste ongevallen; op de rode
overtreden veel weggebruikers de snelheidslimieten

Kaart van de ongevallen in Nieuwegein
tussen 2018 - 2023. Groen zijn ongevallen
met uitsluitend materiële schade; rood zijn
ongevallen met letsel; zwart zijn dodelijke
ongevallen. De kaart is bijgewerkt tot en
met juni 2022

Reacties van (buurt)bewoners op de volgende pagina
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Fietsersbond Nieuwegein:
‘Waarom een knip in de
Batauweg echt nodig is’

Reactie van lezer Joost S.:
‘Zo’n knip is spelen met mensenleven!
De kruisingen Batauweg/Batenburg en
Batauweg/Barnsteendrift kunnen al dat
extra verkeer helemaal niet aan, in de
spits staan de auto’s al op de Batauweg
in de rij om de AC Verhoefweg op te
gaan. Fietsers moeten door deze auto’s
heen slingeren.’

Nanine Overgaauw op Twitter:
‘De Batauweg vergelijken met wegen
waarop geen fietsers rijden en waarop
geen voetgangers oversteken, vind ik ap-
pels met peren vergelijken. Er zijn genoeg
andere mogelijkheden dan de weg maar
af te sluiten: fietspad los van de weg, en
voetgangers oversteeklichten. Op de
kruising met de Heemraadsweide waren
vroeger ook stoplichten.’

‘Toen de oprit naar de snelweg bij De
Poort werd geopend, zijn deze lichten
weggehaald omdat het verkeer sterk af-
nam. Er komen steeds meer hoge flats in
Nieuwegein, de verdichting neemt toe, en
dus neemt ook het verkeer toe. Dus tijd
om de lichten weer terug te plaatsen. Je
kan beter kijken naar oplossingen die
werken voor iedereen, dan het de men-
sen moeilijk maken. Bij het verleggen van
de bushalte afgelopen weken stonden
grote files op de Batenburg. Dat moet je
niet willen.’

File in de spits met geblokkeerde fietsstrook tot gevolg

Bewoners Beatrixstraat
keken vreemd op bij hun beschadigde auto’s

Vorige week woensdag, 18 januari, zijn er in de Beatrixstraat in
Vreeswijk, tussen dinsdagavond 17.00 uur en woensdagmorgen
12.00 uur, twee auto’s ernstig beschadigd geraakt. De auto’s
waren geparkeerd in de daarvoor aangelegde parkeerhavens ter
hoogte van nummer 3. Hoe de auto’s beschadigid zijn geraakt is
voor de eigenaren een raadsel. Inmiddels is er aangifte gedaan
en het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente
Nieuwegein ingelicht. Eerke de Haan, een van de eigenaren van
de beschadige auto’s: ‘De vogel is gevlogen na het incident,
natuurlijk zonder een telefoonnummer en/of adres achter te laten.’

In de Wegenverkeerswet is het strafbaar gesteld om na een aanrijding
door te rijden. Hierbij hoeft het niet per definitie te gaan om een
ongeluk waarbij een ander letsel heeft opgelopen, maar ook om een
aanrijding waarbij er sprake is van louter materiële schade
(blikschade).

De Haan: ‘Gezien de hoogte van de schade moet dit door een
vrachtwagen (vuilniswagen) veroorzaakt zijn. Mijn verzekering wil het
een en ander uitzoeken. Er is ook een proces-verbaal opgemaakt door de
politie.’

Als iemand doorrijdt na een aanrijding krijgt deze persoon 12 uur de
tijd om zich alsnog te melden bij de politie. Gebeurt dit niet, dat
wordt het gezien als een strafbaar feit. Hiervoor kan een maximale
boete worden opgelegd van € 6.700,- of een gevangenisstraf van 3
maanden.

De betreffende auto’s. Weet
je meer? De gedupeerden
zijn bekend bij de redactie
en het Klanten Contact
Centrum van de gemeente
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De Bibliotheek
op school
van start in Nieuwegein

Bibliotheek De tweede ver-
dieping is gestart met de Biblio-
theek op school, in samenwer-
king met basisscholen de
Schouw en de Zuiderkroon. Met
het project de Bibliotheek op
school slaan onderwijs, de bib-
liotheek en de gemeente de
handen ineen en komt er dage-
lijks aandacht voor leesplezier
op school én thuis.

De Bibliotheek op school is een
landelijk initiatief met een bewe-
zen effectieve aanpak voor het
verdiepen van taal- en leesonder-
wijs. De scholen gaan hier samen
met een leesconsulent van de bi-
bliotheek mee aan de slag. De
leesconsulent gaat het team van
de school adviseren en onder-
steunen. Gezamenlijk werken zij
aan een lees- en mediaplan. De
bibliotheek zorgt voor een actueel
en diverse collectie in de school
die past bij de lessen van de
school.

Ieder kind aan het lezen
Basisschooldirecteur Floris Velis
vertelt dat er vorig schooljaar een
traject rondom leesmotivatie is
gestart. Het doel van het traject is
dat ieder kind met plezier in een
boek duikt. Taal- en leescoördina-
tor Susanne de Wildt legt uit:
'Wanneer kinderen genieten van
het lezen, zullen ze ook eerder
een boek pakken voor hun ple-

zier.' Velis: 'Het is het afgelopen
jaar een feest geweest om te mo-
gen ervaren dat de kinderen
steeds meer plezier krijgen in het
lezen van boeken. We zien hier-
door het leesniveau stijgen, waar
we natuurlijk erg trots op zijn. De
Bibliotheek op school had op geen
beter moment kunnen komen. Het
is fijn en waardevol is om samen
met een professional op het ge-
bied van kinderboeken ons lees-
onderwijs nog een extra boost te
geven!'

Ook Martijn Bakker, directeur van
basisschool de Zuiderkroon, is en-
thousiast. 'Lezen is leuk en dat
willen wij uitdragen. Wij willen met
de bibliotheek samenwerken aan
de Bibliotheek op school om lees-
bevordering te stimuleren. Het is
mooie manier om de leerlingen
kennis te laten maken met boe-
ken, taal en teksten. Dit draagt bij
aan de leesstimulering, lees-
bevordering en woordschat.'

Bibliotheek De tweede verdieping,
basisschool de Schouw en basiss-
chool de Zuiderkroon kijken er-
naar uit om samen aan de slag te
gaan voor nóg meer leesplezier
op de scholen.

Gluren bij de Buren
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Op zondag 5 februari doet het Dorp-
shuis weer mee aan Gluren bij de
Buren, het landelijke culturele evene-
ment met optredens uit allerlei disci-
plines. Er vinden dit jaar zelfs twee
verschillende optredens plaats in het
dorpshuis in Vreeswijk. Je kunt ze
gratis bijwonen. Vooraf aanmelden is
niet nodig.

Muziek: Margreet
Margreet is een singer-songwriter uit
Werkhoven. Ze zingt van kinds af aan en
schrijft nu haar eigen liedjes die ze be-
geleidt op de gitaar. Tijdens Gluren speelt
ze akoestisch (versterkt). Margreet heeft
een prachtig stemgeluid dat je niet on-
beroerd kan laten. Tijden optredens:
13.30, 15.00 en 16.30 uur.

Poëzie: Ingrid
Ingrid schrijft sinds een aantal jaar
gedichten en geeft die in eigen beheer uit.
Tijdens Gluren leest ze er diverse voor,
startend met associaties op het thema
'50 jaar Nieuwegein' tot het gedicht 'De
Kikker' die de link legt naar meer humor,
en vervolgens meerdere inkijkjes in het
onderwerp 'Eten verbindt'. Tijden optre-
dens: 12.45, 14.15 en 15.45 uur.

In heel Nieuwegein treden 32 verschil-
lende podiumkunstenaars op in
huiskamers van alle soorten en maten,
verspreid over alle wijken van
Nieuwegein. Lees hier er meer over.

https://www.pen.nl/artikel/maar-liefst-32-podiumkunstenaars-doen-mee-tijdens-gluren-bij-de-buren
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Gladheidsbestrijding,
Galecop koudste plek
van Nieuwegein

Bij sneeuw en ijzel worden de
wegen en straten in Nieuwe-
gein begaanbaar gehouden.
Medewerkers van de gemeente
vorige week al sinds donder-
dagavond 19.30 uur in de weer
om wegen en fietspaden
sneeuwvrij te maken. Maar je
bent zelf ook verantwoorde-
lijkheid voor gladheidsbestrij-
ding. Bijvoorbeeld voor het
sneeuw- of ijsvrij maken van
uw stoep.

Op diverse plekken in Nieuwe-
gein staan gele zoutkisten. Deze
staan bij huisartspraktijken, win-
kelcentra en Begraafplaats Noor-
derveld, Kinderboerderij IJssel-
stee en de Gemeentewerf aan de
Utrechthaven. Bewoners en be-
heerders kunnen dan zelf strooi-
en. Als iedereen de stoep voor de
eigen woning sneeuw- of ijsvrij
houdt, blijven woonwijken beter

begaanbaar voor voetgangers. De
gemeente strooit niet op stoepen.
Zie je een gevaarlijke situatie,
neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met de gemeente
Nieuwegein. Tijdens kantooruren
kun je bellen met 14030 en in de
avond en het weekend met de po-
litie via 09008844.

Wanneer wordt er gestrooid
De gladheidscoördinator van de
gemeente bepaalt wanneer er ge-
strooid wordt. Daarnaast ver-
strekt MeteoGroep uitgebreide
weersverwachtingen speciaal
voor gladheidsbestrijding. Ook
staat er een meldingssysteem in
de wijk Galecop, aan de Galecop-
perlaan. Deze locatie is een van
de koudste plekken in de stad.
Sensoren meten de (lucht)
vochtigheid, de temperatuur en
de hoeveelheid zout dat nog op
de weg ligt. Deze informatie ge-
bruikt de gemeente om te bepa-
len of er gestrooid moet worden.
Er wordt gestrooid als het moge-
lijk glad op de weg wordt.
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33PlusParty in DE KOM

Ze zijn op 27 mei weer terug in Theater
DE KOM: Er kan weer gedanst worden.
Dus pak je kans maar en dans maar,
sjans maar, want hier komt dus die
lekkere dansplaat...

DJ Mattheus (Balthazar), DJ Anniko en
Mr. Saxobeat verzorgen een fijne mix met
dansbare hits van de jaren 80 tot nu. Dus
laat je gaan, crazy, all night long als grea-
test dancer, als superfreak, met je hands
up in the air samen met Valerie en de
Vengaboys tijdens deze Saturday night.

We’re going to Ibiza, follow rivers en doen
niet aan dancing in the street. This night is
gonna be a good night! I want You! For-
ever. Kom ook dansen en sjansen op de
lekkerste plaatjes van de Balthazar DJ’s
(Tivoli, Hotel Arena, 33PlusParty, A5,
Swak, Pann Festival, etc).

Koop je tickets op tijd via DE KOM.

PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

Deze week de Oranjestraat in Vreeswijk. De ansichtkaart
komt uit 1969. Op de achtergrond de op 16 maart 1957 in
gebruik genomen Oranjebrug. Links van de brug de toren
van de Barbarakerk.
De uitgever van de kaart was Dijk en Zn. De drukker is
Jos Pe uit Arnhem en gedrukt in zwart/wit.

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

De Digitale Nieuwegeiner

14030
09008844
http://www.dekom.nl/.../Dixo.../KOM_dans_maar_sjans_maar
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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'Januari is voor mij een
frustrerende maand. Ik zeg het
maar eerlijk. Al dat gepraat over
goede voornemens! Die dan op
blue monday alweer
achterhaald zijn: het lukt dit jaar
ook weer niet… Met mijn
voornemen om minstens
eenmaal per week te zwemmen,
gaat het wel redelijk trouwens.
Het is maar de helft van de
keren gelukt, maar ik heb nog
steeds goede moed om door te
zetten. Dat vind ik al heel wat!'

'Het is logisch dat goede
voornemens niet lukken, want we
zijn als mensen ingesteld op
comfort. Niet dat we lui zijn,
helemaal niet, maar er is iets in
ons dat ervoor zorgt dat we het
onszelf liever zo makkelijk
mogelijk maken. Dat is iets uit
oude tijden waarin er minder
voedsel was en je je zo efficiënt
mogelijk moest inspannen.
Blijkbaar komen we daardoor niet
zo snel meer in beweging. En
laten we dingen over ons heen
komen. Met zo’n houding
verandert een ingesleten
gewoonte niet zo snel als wij op
1 januari van plan zijn!'

'Hoe dan wel? Alleen stapje
voor stapje kun je je gewoonte
(spieren) trainen tot iets nieuws.
Nog een voorwaarde: goede
motivatie. Waar kom je voor
overeind? Voor duurzaamheid?
Rechtvaardigheid? Gelijkheid en
inclusiviteit? Gezondheid?'

'Toen ik ruim een jaar geleden
startte op De tweede verdieping
(bibliotheek Nieuwegein), was ik
onder de indruk van het
gezondheidsprogramma. Een
eigen gezondheidsplein in de
bibliotheek, geweldig! Deze wordt
wekelijks goed bezocht, door
inwoners uit Nieuwegein die zelf
iets willen doen aan hun eigen
geluk. Want ook daar kun je
gewoon aan werken. In kleine
stapjes. Positieve gezondheid
heet dat, eigenlijk alles wat je zelf
kunt doen zonder direct naar de
dokter te gaan.'

'Over Positieve gezondheid had
de bibliotheek vorig jaar een
conferentie, waarbij veel
bibliotheken en
gezondheidsorganisaties uit heel
Nederland naar Nieuwegein
kwamen om te leren hoe we dat
doen: samenwerking met alle
gezondheidscentra, SportID/
Merwestein met alle
buurtsportcoaches, theater De
Kom en de medewerkers van
welzijnsorganisatie Movactor op
alle buurtpleinen. Mooi om onze
ervaringen uit te delen!'

'Om jouw goede voornemens
goed te laten landen kun je een
kleine stap zetten: kom eens een
keer op bezoek in de bibliotheek
in het Stadshuis op de tweede
verdieping bij het Pluscafé op
maandagdagmiddag of Lucky Life
op donderdagmiddag. Kom
gewoon een keer ervaren wat
daar gebeurt. Het is gratis, je hoeft
je niet aan te melden en je krijgt
koffie of thee met wat lekkers. Je
leert andere inwoners kennen, je
steekt wat op van de informatie
die je krijgt te horen en je gaat
samen in gesprek. Zo zet je de
eerste stap om in beweging te
komen, net even het verschil
maken tussen vorig jaar en dit
nieuwe jaar. Dat is ook de rol van
de bibliotheek: een aangename
plek zijn waar je je met anderen
kunt verbinden.'

'Dus goede voornemens…
Stapje voor stapje gaat
gemakkelijker dan een
ommezwaai ineens. En samen
gaat het gemakkelijker dan alleen.
Geen frustratie maar een mooi
begin van 2023 om een stapje
gelukkiger te worden!'

'Ik hoop je gauw te zien!'

Roel J.W. Zuidhof
directeur/bestuurder De tweede
verdieping (bibliotheek Nieuwe-
gein)

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.

Eenmaal per vier weken nodigen de
medewerkers van SportID een
gastschrijver uit. Deze week valt de eer
te beurt aan Roel Zuidhof, directeur/
bestuurder bibliotheek De tweede
verdieping. Roel Zuidhof:

Een stapje gelukkiger
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Traditioneel Snerttoernooi
bij JSV voor altijd verbonden
aan Kees van den Hoeven

In juli 2022 overleed JSV oud-jeugd-
trainer Kees van den Hoeven op
41-jarige leeftijd. De betrokken JSV-er
speelde eerst tien jaar bij de voetbal-
vereniging op Sportpark Galecop,
waarna hij 20 jaar lang de jeugd train-
de.

Afgelopen week werd hij postuum geëerd
door hem voor altijd te verbin-den aan het
traditionele Snerttoernooi van JSV. In
2011 ontving Kees van den Hoeven al de
Arie Terlouw Troffee, een aanmoedig-
ingsprijs die jaarlijks door JSV word uit-
gereikt.

Na zijn overlijden afgelopen zomer liet hij
een enorme leegte na. ‘Maar zijn naam
zal voor altijd aan JSV verbonden blijven’
aldus oud voorzitter Ton van Kippersluis.
‘Historie kan en moet je aan elkaar ver-
binden. Vandaar dat JSV besloten heeft
dat het jaarlijkse traditionele snerttoernooi
in het eerste weekend van januari de
naam ‘Kees van den Hoeven toernooi’
heeft gekregen’ zegt van Kippersluis.

Tijdens het toernooi, dat 7 januari werd
gehouden, waren zowel de ouders en zus
van Kees aanwezig. Zij waren getuige van
de mooie woorden over Kees van de oud
voorzitter en daarna van de leuke wedstrij-
den die gespeeld werden door 16 zelf in-
gedeelde teams waarbij het bijzondere
was dat VVIJ uit IJsselstein, dat ook
meedeed met een team waar veel oud-
JSV-ers in speelden, het toernooi wist te
winnen. Kees was na zijn vertrek op de
voor hem bekende wijze verder gegaan bij
VVIJ.

Ton van Kippersluis: ‘Kees zag je altijd en
overal, kende iedereen en werd door
iedereen herkend, wie dan ook kon altijd
bij Kees terecht al was het laatste contact
van jaren geleden. Nu denkt JSV en VVIJ
in ieder geval iedere jaar toch nog even
aan Kees met dank voor alles wat hij heeft
gedaan voor beide verenigingen.’
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De ouders en zus van Kees van
den Hoeven met de oorkonde
als blijvende herinnering

Fotogroep Fotogein
exposeert in de bieb

De Beursvloer van 20 oktober
afgelopen jaar leverde enkele in-
teressante matches op voor onder
andere de bibliotheek. Een match
bestaat eruit dat Fotogein een ex-
positie in de bibliotheek verzorgt

van 21 januari t/m 25 februari.
Voor de expositie mocht ieder lid
twee foto’s aanleveren met diverse
onderwerpen zoals sport, land-
schap, architectuur en portret.

De van de foto’s is divers: gearran-
geerd of spontaan, straatfotografie of
theater. Qua technieken werd er ge-
bruikgemaakt van allerlei mogelijk-
heden zoals telelens, smartphone en
zelfs een drone.

De expositie biedt daardoor een
veelzijdige kennismaking met wat de
leden van Fotogroep Fotogein alle-
maal inbrengen.

Omdat de expositie in de bibliotheek
is, heeft een aantal leden van Foto-
gein de bijdrage voorzien van een dri-
eregelig gedicht; een Haiku. Als
tegenprestatie voor de expositie gaat
Fotogein een workshop fotografie or-
ganiseren in de bibliotheek.
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Eerste gespreksronde
nieuw horecabeleid

Wat vind je belangrijk als het
gaat om toekomstige horeca in
Nieuwegein? Waar is welke
soort horeca gewenst? Wat mis-
sen we en wat kan beter?

Daarover praat de gemeente
Nieuwegein graag met haar inwo-
ners. Het doel is een nieuw hore-
cabeleid voor de komende tien
jaar. In samenwerking met jou als
inwoner, (horeca-)ondernemer
en/of vertegenwoordiger van een
belangengroep.
In de eerste gespreksronde verza-
melt de gemeente Nieuwegein de
belangrijkste onderwerpen en
vraagstukken. De gemeente orga-
niseerde daarom eind november
en begin december 2022 bijeen-
komsten in Theatercafé DE KOM.
Bij alle bijeenkomsten heeft een
onafhankelijke gespreksleider de
gesprekken begeleid.

Swipen
over de toekomst van horeca
Jongeren geven tussen 19 en 31
januari hun mening via de site
Swipocratie, door te swipen op
hun eigen telefoon. De gemeente
Nieuwegein: ‘We zetten de digitale
participatietool Swipocratie in om
de mening onder jongeren te peilen.
Op een laagdrempelige manier wor-
den aansprekende beelden en stel-
lingen in 3 minuten voorgelegd. Jon-
geren geven tussen 19 en 31 januari
hun mening via de site Swipocratie,
door te swipen op hun eigen tele-
foon. Ook meedoen? Klik dan hier.’

Toename horeca in Nederland
Door de jaren heen zijn er in onze
stad allerlei nieuwe vormen van
horeca bijgekomen. Het huidige
horecabeleid is al dertig jaar oud.
Er staan niet heel veel details in.
En het gaat vooral over de bin-
nenstad, Jutphaas en Vreeswijk.
Nieuwegein had toen achttien
horecavestigingen. Op dit mo-
ment zijn er 109 vestigingen,
verdeeld over de hele stad.

Met de ontwikkeling van Het
Klooster, Rijnhuizen en City
(Doorslagzone) komt er ook weer
nieuwe horeca bij. De horeca ver-
nieuwt zichzelf steeds weer. Er
ontstaan vaak en veel nieuwe con-
cepten. Daarom wil de gemeente
samen met de stad werken aan
een nieuw horecabeleid.

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!

Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Woensdag 1 februari
Knikkerdoolhof
Met allerlei (afval)materialen maken we
knikkerdoolhoven.

Woensdag 15 februari
Textiel
We gaan aan de slag met lapjes en draad
en combineren dit met allerlei andere ma-
terialen. Je maakt kennis met verschil-
lende technieken.

Woensdag 22 februari
Handbeesten
We gaan aan de slag met papier en
tekenmaterialen. Je trekt je handen over
en daar maak je leuke beesten van!

Andere activiteiten
op Bouwgein

Zondag 5 februari
Gluren bij de Buren
Op Bouwgein treden 2 muzikale acts op
tussen 12.45 en 17.00 uur: de band Pro-
motion en Castellum Saxofoon Kwartet

Zaterdag 11 maart
NLDoet
10.00-14.00 uur. We gaan het buiten-
schilderwerk aanpakken. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op: https://
www.nldoet.nl/activiteit/bouwgein-
schildert.

Woensdag 15 maart
Verkiezingen.

Een jaar geleden...

En juist déze week bracht een
cameraploeg van WNL een
bezoek aan Sportpark
Galecop. Meer daarover op
deze pagina.

https://nieuwegein.swipocratie.nl/
https://nieuwegein.swipocratie.nl/
https://nieuwegein.swipocratie.nl/
https://www.bouwgein.nl
https://www.nldoet.nl/activiteit/bouwgein-schildert
https://www.nldoet.nl/activiteit/bouwgein-schildert
https://www.nldoet.nl/activiteit/bouwgein-schildert
https://www.bouwgein.nl
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Nieuwegein
kan hoge boete verwachten
vanwege gebruik
omstreden fraudescorekaart

Vakbond FNV heeft bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) aangifte ge-
daan tegen de gemeenten Nieuwegein,
Houten, IJsselstein, Lopik en Veenen-
daal. Om uitkeringsfraude te voorko-
men maakten deze vijf gemeenten tot
juni vorig jaar gebruik van een zogehe-
ten fraudescorekaart (DPS-matrix) bij
de aanvraag van uitkeringen. Het sys-
teem DPS-matrix werkt met scores,
waarbij met een hoge uitkomst er vaker
gecontroleerd wordt, dan wanneer de
scores laag zijn. De methode werd
sinds 2012 niet meer ondersteund en is
in 2020 uit de handel genomen. Deze
methode is in strijd met de AVG.

Het algoritme zou discriminatie in de hand
werken door groepen mensen als risico-
groep te bestempelen op basis van auto-
matisch profileren. Ben je alleenstaand,
laag opgeleid en woon je in een mindere
buurt? En werk je als kapper, bouwvakker
of heb je een schoonmaakbedrijf gehad?
Dan berekende de fraudescorekaart dat
bij jou de kans groot was dat je bijstands-
fraude pleegt.

De fraudescorekaart werd vanaf 2004
door maar liefst 158 gemeenten ingezet,
tot er een gerechtelijke uitspraak kwam in
2020. Dat er daarna nog steeds gemeen-
ten gebruikmaakten van de fraudescore-
kaart kwam vorig jaar juni aan het licht na
onderzoek door een journalistencollectief
van Lighthouse Reports, Argos en NRC.
FNV opende daarna een meldpunt waar
uitkeringsgerechtigden zelf konden check-
en of ze bij de uitkeringsaanvraag als mo-
gelijke fraudeur werden bestempeld. Bij
het meldpunt kwamen 165 meldingen bin-
nen.

De gemeente Nieuwegein (Werk en Inko-
men Lekstroom (WIL)) was een van die
gemeenten die de fraudesorekaart bleef
hanteren ondanks de gerechtelijke verbod
van 2020. Medio juni 2022 stopte zij met
de omstreden methode.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong verwacht dat
de Autoriteit Persoonsgegevens de vijf
gemeenten een boete zal opleggen. 'On-
danks alle waarschuwingen gingen deze
gemeenten door met de inzet van risico-
indicatoren die ook bij de toeslagenaffaire
werden gebruikt', zegt ze. 'Ik verwacht
sowieso meer en strenger toezicht nu de
AP zich, naast het verwerken van de ge-
gevens, meer bezig gaat houden met de
controle op het gebruik van algoritmes.'

24

De fraudescorekaart

https://www.pen.nl/artikel/pvda-nieuwegein-toch-profilering-bij-werk-en-inkomen-lekstroom
https://www.pen.nl/artikel/pvda-nieuwegein-toch-profilering-bij-werk-en-inkomen-lekstroom
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-stopt-met-omstreden-algoritme-tegen-fraude-opsporing
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donderdag 26 januari 2023

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

De gemeente feliciteert … 

 …het bruidspaar Koen-Blok met hun 65 jarige huwelijk. 
Burgemeester Frans Backhuijs kwam bij het paar op bezoek om hen 
van harte te feliciteren en in de bloemetjes te zetten.

Foto: Fototeam KenM

Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je 
soms terug kunt vallen op ouders of vrienden. Maar wat 
als dat sociale vangnet er niet is? Kamers met Aandacht 
zoekt Nieuwegeiners die woonruimte willen verhuren, 
maar ook een steuntje in de rug bieden. Om jongeren 
tussen 18 en 23 jaar, met een achtergrond in jeugd- of 
pleegzorg, op weg te helpen naar zelfstandigheid en 
een kansrijke toekomst.  

Iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden; 
een kamer in een woonhuis, een studentenflat, een tuinhuis 
enzovoort. De aandacht kan ook variëren, daarop worden 
jongeren en verhuurders zorgvuldig gematcht: van af en toe 
een luisterend oor tot eens per week samen eten of hulp bij de 
financiën. 

Kamers met Aandacht
De NOS maakte een reportage over Daphne (22). Zij dreigde 
thuisloos te worden, maar woont nu bij Peter en Wietske. 
Dankzij hen heeft ze weer vertrouwen in de toekomst. 
Kijk de video op https://nos.nl/l/2460386.

Hebben we uw aandacht?
Meld u aan voor een online informatiebijeenkomst over het 
verhuren van een Kamer met Aandacht. Of kijk op de website 
voor profielen van zoekende jongeren en algemene informatie: 
www.kamersmetaandacht.nl ●

Verhuurders Kamers met 
Aandacht gezocht

Spelenderwijs in gesprek 
over wonen

Na de Raadsvergadering van vanavond (donder-
dag) begint er een nieuwe cyclus met een dub-
bel programma. Er wordt dus op twee plekken 
vergaderd door de raadsleden. Zo kunnen alle 
onderwerpen besproken worden. Bekijk voor de 
volledige agenda de website van de gemeente-
raad. Hieronder lichten we enkele onderwerpen 
voor u uit. Let op! De raadsvergadering vindt 
later deze maand niet plaats op donderdag, 
maar op woensdag 22 februari.

• Garantstelling Verbindion revitalisatie 
Merwestein

 Voor de ontwikkeling van sportcomplex Mer-
westein is een lening nodig. Het college wil 
voor deze lening garant staan, zodat het voor 
Verbindion mogelijk wordt om het sportcom-
plex tegen gunstige financiële voorwaarden 
te vernieuwen. Garant staan betekent niet dat 
er automatisch kosten zijn voor de gemeente. 
Pas als Verbindion zijn betaalplicht niet 

 nakomt, wordt de gemeente aangesproken. 
Het college acht deze kans klein.

• Consultatie regionale veiligheidsstrategie 
2023-2026

 Er is een nieuwe regionale veiligheidsstrategie 
opgesteld. Hierin is te lezen dat er binnen 
het thema veiligheid prioriteit moet worden 
gegeven aan georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit, digitale veiligheid en maatschap-
pelijke onrust. Deze strategie wordt opgesteld 
om regionaal goed samen te kunnen werken 
aan veiligheid en leefbaarheid. Later zal de 
raad gevraagd worden een officiële reactie 
op de strategie te geven. Deze avond mogen 
raadsleden met elkaar en het college in debat.

• Voorbereidingskrediet Hospice en 
 logeerhuis Mondriaanlaan
 Al eerder heeft de raad besloten dat het 

gezondheidscentrum aan de Mondriaanlaan 
in Wijkersloot wordt herontwikkeld. Vandaag 
gaat de raad in debat over het raadsvoorstel 
waarin het college vraagt om toestemming om 
te starten met het ontwerpen van een hospice 
en logeerhuis op deze locatie.

Verder staan er ook enkele begrotingen en 
kaderbrieven van regionale samenwerkingen op 
de agenda. Zo wordt het beleid van de RMN, 
de GGDrU en de WIL onder de loep genomen.

Tot slot
De Avond voor de Stad wordt altijd gestreamd 
via NieuwegeinseRaad.live/Stream1. Omdat er 
deze avond een dubbel programma is, is een 
tweede stream beschikbaar via Nieuwegeinse-
Raad.live/Stream2. Uiteraard bent u ook welkom 
op het Stadshuis om de vergadering in de 
Raadzaal of de Gildenborchzaal bij te wonen. 
U kunt de gemeenteraad volgen via Twitter 
(@raadngein), Facebook (@NieuwegeinseRaad), 
Instagram (@NieuwegeinseRaad) en de 
maandelijkse nieuwsbrief. ●

Avond voor de Stad    
2 februari 2023

Swipe mee over horeca 
in Nieuwegein
Wat vinden jongeren belangrijk als het gaat om toekomstige 
horeca in Nieuwegein? Waar is welke soort horeca gewenst? 
Wat missen we en wat kan beter? Daarvoor zet de gemeente 
Nieuwegein een online peiling in: Swipocratie. Na twee 
bijeenkomsten met de stad, richten we ons hiermee speciaal 
op jongeren. 

Meedoen kost ongeveer 3 minuten
Van donderdag 19 januari tot en met woensdag 31 januari 
kunnen jongeren hun mening geven door te swipen op hun 
eigen telefoon. De resultaten worden gebruikt om de komende 
maanden tot nieuw horecabeleid voor Nieuwegein te komen. 

Scan de QR-code om mee te doen
Of ga naar nieuwegein.swipocratie.nl. Meer weten over het 
nieuwe horecabeleid? 
Ga dan naar www.ikbennieuwegein.nl/nieuwhorecabeleid. ●

Veel senioren denken weleens na 
over hun woonsituatie. Wel of niet 
gaan verhuizen kan een lastige be-
slissing zijn. Bent u benieuwd of uw 
woonsituatie nog bij u past? Dat 
kunt u spelenderwijs ontdekken 
met het nieuwe Hop-On-Hop-Off 
spel. 

Deelnemers van het PLUS-café van 
bibliotheek De tweede verdieping 
hebben het spel onlangs getest. Het 
was een gezellige middag vol goede 
gesprekken en positieve reacties. De 
aanwezigen raakten door het spel 
met elkaar in gesprek over belangrijke 
zaken in hun dagelijks leven. Met de 
Hop-On-Hop-Off bus reisden ze langs 
verschillende haltes op het speelbord. 
Bij elke halte volgde een vraag over 
wonen of andere thema’s die daarmee 
te maken hebben, zoals gezondheid en 
tijdsbesteding. 

Spel op alle buurtpleinen
Het spel bleek een mooi instrument 
voor goede gesprekken over de eigen 
toekomst en ouder worden. Deelne-
mers kwamen dingen van elkaar te we-
ten waar ze normaal niet over spraken. 
Dat gaf meer inzicht in hun wensen en 

behoeftes op het gebied van wonen. 
Bent u ook benieuwd naar het 
Hop-On-Hop-Off spel? De bibliotheek 
en Movactor zorgen dat er binnenkort 
een exemplaar van het spel beschikbaar 
komt op alle buurtpleinen. U kunt het 
spel dan bekijken en natuurlijk ook zelf 
spelen!

Woonloket
De gemeente Nieuwegein vindt het 
belangrijk dat iedereen een geschikte 
woning in Nieuwegein kan vinden. Ook 
als u ouder wordt en zorg of hulp nodig 
heeft. Samen met een groot aantal 
organisaties zetten wij ons daarom in 
voor het verbeteren van de combinatie 
wonen, zorg en welzijn. Zo willen we 
ervoor zorgen dat inwoners langer 
(of weer) zelfstandig kunnen wonen 
en leven. 
Heeft u zelf een verhuiswens, 
bijvoorbeeld om kleiner of gelijkvloers 
te gaan wonen? Dan kunt u terecht 
bij het Woonloket. Onze wooncoaches 
hebben elke maandagmiddag tussen 
13.00 en 16.00 uur inloopspreekuur
op het Stadshuis (1e verdieping, 
balie 2 en 3). U kunt ook mailen 
naar wooncoach@nieuwegein.nl of 
bellen naar 14030. ●

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

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

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
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http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
https://t.co/2irfShABl7
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/david-troch-online-workshop-poezie/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Algemene_Nieuwsbrief_&utm_campaign=05-01-2023_%7C_Nieuwsbrief_januari_2023&utm_tag=17861&utm_field=button2
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Wanneer

Continu

Werkdagen 20.00 - 21.00 uur

• 31 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 4 feb, 20.00 - 21.00 uur

Onderwerp

Mail je vragen naar
info@energie-n.nl of geef je op
voor een energiegesprek of
warmtescan
Bel voor vragen naar
0302378312
Webinar verwarming inregelen
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis

WEBINARSDuurzaamheid
Een of meer pagina's in De Digitale
Nieuwegeiner met activiteiten,
ontwikkelingen en tips op het gebied
van duurzaamheid. Samengesteld
door de vrijwilligers van Energie-N en
de redacties van pen.nl en De Digitale
Nieuwegeiner.

De Digitale Nieuwegeiner

Inregelen van je verwarming, 31 januari

Veel mensen hebben een HR-ketel in huis, maar het beloofde hoge
rendement wordt niet gehaald.

Dat komt door de hoge ingestelde watertemperatuur en slecht
ingeregelde verwarmingen. In deze bijeenkomst leer je hoe je kunt
vaststellen of dit bij jou aan de hand is en wat je er zelf aan kunt doen of
aan kunt laten doen. Ook gaan we in op de oplossingen als kamers te
warm worden, alleen maar warm worden als
het in de woonkamer 24 graden is of helemaal niet warm worden. Dit
laatste is natuurlijk zeer actueel met thuiswerken en is ook van belang
voor mensen met stadsverwarming.
Meld je aan op onze website https://energie-n.nl.

Doe mee en win!
Hoe hoog is de torenkraan bij
CityPromenade?

Er staan in City inmiddels al 4 torenkranen. Drie in
het Stationsgebied en sinds half januari één bij
CityPromenade. Weet jij hoe hoog de torenkraan van
CityPromenade eigenlijk is?

Laat onder deze post weten wat jij denkt. Onder de
mensen met de juiste antwoorden, of degenen die er het
dichtstbij komen verloten we een leuk City cadeau.

Digibrigade Themabijeenkomst
Digitale zorg

Kom op dinsdag 7 februari van 15.30 tot 17.00 uur
naar buurtplein de Componist en leer meer over
digitale zorg. Tijdens deze Digibrigade themabijeen-
komst komt het Ouderenfonds langs en zij nemen ons
mee in de wereld van de digitale zorg.

Een videoconsult met je huisarts, online je herhaalrecept
aanvragen en je symptomen opzoeken. Er zijn steeds
meer digitale mogelijkheden voor het regelen van je zorg,
maar hoe werkt dit nou allemaal?

De toegang is gratis, klik hier voor het aanmelden en
meer informatie.

mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl
https://www.facebook.com/CityNieuwegein/photos/a.150538038827583/1285194442028598/
http://www.detweedverdieping.nu
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Gewonde
bij mishandeling
op het Nijpelsplansoen

Bij een mishandeling op straat
in Jutphaas/Wijkersloot is één
persoon gewond geraakt. Vol-
gens een woordvoerder van de
politie ging het om een conflict
in de relationele sfeer. Veel po-
litie kwam op het incident af.

Het slachtoffer werd afgelopen
zondagavond rond 20.00 op het
Nijpelsplantsoen uur toegetakeld
door zeker vier verdachten. Hij is
met een ambulance naar het zie-
kenhuis gebracht. Hoe het slacht-
offer er aan toe is, is onbekend.
De politie heeft de zaak in onder-
zoek en wil verder niks kwijt over
de zaak. Eventuele getuigen mo-
gen zich melden bij de politie in
Nieuwegein.

Foto gemaakt door een omstander
vanaf één van de flats aan het
Nijpelsplantsoen

Win twee tickets
ter waarde van €10,00
voor het
Familiecarnaval 2023

Wie gun jij vrijkaartjes voor een heerlijk
gezellig uitje op 19 februari 2023 van
15.00 tot 18.00 uur in Buurtplein Galecop?
Plaats je reactie waarin je vermeldt wie jij
dit feestje gunt onder het orginele bericht
op Facebookpagina.

De winnaar wordt op 10 februari bekend
gemaakt.

Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Het is weer tijd voor Gluren bij de Buren! 5 februari is Nieuwegein weer de locatie om gratis kunst en optredens te bezoeken.
De afgelopen paar jaren hebben we meegedaan, maar dit jaar moest de geplande act helaas afzeggen. Geen probleem, kunnen
wij ook eens ergens anders kijken! Er is nog genoeg te zien en te doen!‘

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.facebook.com/148486272461668/photos/a.152429068734055/1229297421047209/
https://www.facebook.com/148486272461668/photos/a.152429068734055/1229297421047209/
http://www.keep-in-mind.nl
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Geslaagde start
Nationale
Voorleesdagen in
De tweede verdieping

Ruim veertig kinderen en
ouders genoten woensdagoch-
tend van de prachtige verhalen
en illustraties van Mylo Free-
man in bibliotheek De tweede
verdieping in de binnenstad
van Nieuwegein. Freeman las
voor uit eigen werk tijdens de
opening van De Nationale
Voorleesdagen die nog duurt
tot 4 februari aanstaande.

Tijdens de voorleesdagen lezen in
het hele land bekende Nederlan-
ders en lokale helden voor in de
kinderopvang, op scholen en in
bibliotheken en boekhandels.

De kinderen in de bibliotheek De
tweede verdieping genoten zicht-
baar van de illustraties en het
voorlezen van Freeman. Na afloop
werd er nog samen geknutseld.
Mylo Freeman is van Nederlands/
Amerikaanse afkomst en groeide
op in Den Haag. Na een korte
zangcarriere en de geboorte van

haar oudste zoon pakte ze het
illustreren weer op en begon met
het tekenen voor kinderen. Haar
eerste prentenboek Potje! ontving
meteen de Kiekenboekprijs. In-
middels heeft Mylo zo’n 60
prentenboeken op haar naam
staan waaronder ook haar reeks
over het donkere prinsesje Arabel-
la. Met deze boeken vervult ze een
belangrijke rol in de diversiteit
van jeugdboeken!

Ouder-kindochtend
Elke woensdagochtend is er een
ouder-kindochtend in de bieb van
10.00 - 11.00 uur. De ouder-kind-
ochtend is een gezellige bijeen-
komst voor (groot)ouders en hun
kinderen en kleinkinderen (0 - 3
jaar). Hier kun je samen lekker
spelen, lezen en ontspannen. Ook
ontmoet je andere ouders. Samen
deel je je ervaringen, bespreek je
waar je tegenaan loopt, en wissel
je tips uit. Elke maand is er een
ander thema.

Voormalig casino
verbouwd en omgetoverd
tot vaccinatie locatie GGD

Het voormalige Holland Casino aan
de Overste den Oudenlaan in Utrecht
is omgebouwd tot een grote test- en
vaccinatie locatie van de GGD regio
Utrecht (GGDrU). De nieuwe locatie
vervangt de XXL-locatie in de Jaar-
beurs, die te groot was geworden en
waar de GGDrU niet langer gebruik van
kon maken.

Volgens GGDrU-directeur Nicolette Rigter
was de Jaarbeurs veel te groot en was de
piek in aantal mensen die zich lieten
testen of vaccineren voorbij. Ook had de
Jaarbeurs de ruimte zelf weer nodig. De
coördinator van de GGDrU, Sebastiaan
van der Wal, zei dat het omzetten van het
voormalige casino naar een test- en vacci-
natie locatie een grote klus was, maar dat
het team met man en macht heeft gewerkt
om het gebouw om te bouwen.

Nog even wennen
Het feit dat de GGD nu in een voormalig
gokpaleis is gevestigd, is opmerkelijk.
Hoewel het interieur nog herinnert aan de
vroegere tijden van het casino, is de loca-
tie aangepast aan de eisen van de GGD.

Bewegwijzering, stickers en witte schotten
geven aan dat dit een GGD-locatie is. Vol-
gens coördinator Van der Wal zijn er dui-
delijke afscheidingen tussen het testge-
deelte links en het vaccinatiegedeelte
rechts. Bij aankomst worden mensen ont-
vangen door hosts en naar de juiste in-
gang geleid, zodat er geen risico is op ont-
moeting tussen mensen die een test of
vaccinatie ondergaan.

De Digitale Nieuwegeiner

Mylo Freeman leest voor in
de bibliotheek in Nieuwegein

Na het voorlezen werd
er lekker geknutseld

https://casinoscout.nl/casinos/holland-casino-online/
https://www.ggd.nl/
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Gratis vloerisolatie
voor 100 Nieuwegeinse
woningeigenaren

De gemeente Nieuwegein en de provin-
cie Utrecht bieden woningeigenaren
met een laag inkomen en een hoge
energierekening gratis vloerisolatie
aan. Dit speciale aanbod is bestemd
voor eigenaren van een eengezinswo-
ning zonder vloerisolatie, gebouwd
vóór 1994. Alle Nieuwegeiners die
energietoeslag hebben ontvangen en
voldoen aan de voorwaarden hebben
een brief van Werk en Inkomen Lek-
stroom (WIL) ontvangen. 40% van de
aangeschrevenen heeft inmiddels aan-
gegeven dat ze willen meedoen met de
actie.

Wethouder Marieke Schouten: 'Met deze
actie willen wij isolatie ook mogelijk maken
voor woningeigenaren met lagere inko-
mens. Isoleren bespaart veel energie en
geld. De rekening gaat direct met honder-
den euro’s per jaar omlaag. Daarnaast wil
Nieuwegein een duurzame stad zijn. Door
isoleren daalt de uitstoot van CO2 en dat
gaat klimaatverandering tegen. Wij vinden
het daarom een succes dat er al zoveel in-
woners zich hebben aangemeld.'

Wie kan meedoen aan deze actie?
Er is subsidie om ongeveer 100 woningen
gratis vloerisolatie aan te bieden. Inwo-

ners uit Nieuwegein kunnen meedoen als
ze van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
een brief over deze actie hebben gekre-
gen. Of als ze aan de voorwaarden vol-
doen dat ze wonen in een eengezinswo-
ning van vóór 1994 gebouwd in de ge-
meente Nieuwegein. De aanvrager is
woningeigenaar en hoofdbewoner van de
woning en heeft afgelopen jaar een
energietoeslag ontvangen via Werk en
Inkomen Lekstroom (WIL). Inwoners van
Nieuwegein hebben recht op een ener-
gietoeslag als hun inkomen maximaal
120 procent is van de bijstandsnorm.
Kijk voor meer informatie over de
energietoeslag.

Aanmelden
Meer informatie of aanmelden kan via
www.jouwhuisslimmer.nl/nieuwegein/ac-
tie- gratis-vloerisolatie tot 17 februari
aanstaande.De aanmeldingen worden be-
handeld op volgorde van binnenkomst. Als
mensen snel reageren is de kans groter
dat er nog budget is voor het isoleren van
hun vloer.

Subsidie
Huiseigenaren die geen gebruik kunnen
maken van deze regeling, kunnen gemid-
deld 15% van de kosten die ze hebben
gemaakt terugkrijgen door een subsidie
aan te vragen via het RVO.nl.

40 Bewoners
van de crisisnoodopvang
genieten van
wedstrijd FC Utrecht

Woensdag 25 januari speelde FC Utrecht
tegen Excelsior in stadion de Galgen-
waard. 40 bewoners van de crisisnoodop-
vang waren door FC Utrecht uitgenodigd
om deze wedstrijd bij te wonen. In de bus
naar het stadion werd er enthousiast
geoefend met het aanmoedigen van FC
Utrecht. De wedstrijd was niet heel span-
nend, maar dat mocht de pret niet
drukken. Er werd gesprongen en in
meerdere talen aangemoedigd! FC
Utrecht, gefeliciteerd met de 3 punten en
bedankt voor de onvergetelijke ervaring.
De bewoners van de crisisnoodopvang
hebben een geweldige avond gehad in
stadion de Galgenwaard dankzij de
samenwerking tussen FC Utrecht en
SportID Nieuwegein.

https://www.wil-lekstroom.nl/extras/energietoeslag
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#subsidiebedragen-per-m2
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#subsidiebedragen-per-m2
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Koop kaartjes en win het bordspel

Iedereen met een kaartje voor de voorstelling Robin Hood de
Musical (8+) op 11 februari maakt kans om het bordspel De
Avonturen van Robin Hood te winnen!

Het borspel, gemaakt door 999 Games, viel vorig jaar nog in de prijzen
als bordspel van het jaar in de categorie familiespellen! Laat weten wie
je meeneemt naar de voorstelling of waarom je dit spel aan je collectie
wilt toevoegen! De winnaar van het spel wordt aan het eind van de
voorstelling door loting bekendgemaakt door de cast. Twee castleden
komen na de voorstelling nog even door het doek en maken dit in een
korte sketch bekend.

De gemeente Nieuwegein feliciteert
het bruidspaar Koen-Blok met hun
65-jarig huwelijk!
Burgemeester Frans Backhuijs kwam
op bezoek om hen van harte te
feliciteren en in de bloemetjes te
zetten.

Inzamelingsactie
Robin Food

Op vrijdag 17 februari van 14.00 tot
16.30 uur houdt de Stichting Robin
Food een grote inzameling voor de
deelnemers van Robin Food.

Vijf maal per jaar organiseert Robin Food
een bingo voor de deelnemers. Eén bin-
go is speciaal voor kinderen. Om prijzen
in te zamelen, staan de mensen van
Robin Food op de Markt, bij de fontijn-
tjes. Daar kun je je leuke bingoprijsjes
afgeven.

Men doet in het bijzonder een beroep op
de winkeliers van Cityplaza.
Stuur voor meer informatie een e-mailtje
naar info@robin-food.nl.
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Klaverjassen bij
de Stichting Petanque
Nieuwegein Nederland

Vrijdagavond 10 februari kan er
weer geklaverjast worden bij de
Stichting Petanque Nieuwegein
Nederland (SPNN) aan de Gale-
copperzoom 1. Dan begint al-
weer de zesde ronde van het
nieuwe seizoen.

De avond begint om 19.30 uur en
duurt meestal tot 23.00 uur.
Vooraf graag aanmelden via
0622414051. Inschrijven die dag
vanaf 18.45 uur. De kosten voor
deelname zijn 4,00 euro per per-
soon.
Ook is er een loterij waarin mooie
vleesprijzen zijn te winnen. Let
op, je kunt alleen met de pin be-

talen in het Petanque Centrum
Nieuwegein.

Ook wordt er iedere donderdag-
middag geklaverjast in het
Petanque Centrum. Deze midda-
gen beginnen om 13.30 uur. De
zaal gaat open vanaf 13.00 uur en
de kosten voor deelname bedragen
4.00 euro p.p. De prijzen op deze
middagen zijn geldprijzen. Er wor-
den drie ronden gespeeld en de
middag duurt tot ongeveer 16.00
uur.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=634825341984257&set=a.527871639346295
mailto:name@example.com
0622414051
http://robin-food.nl
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Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo

Nieuwe,
wekelijkse activiteit
Mama-café
voor moeders
en hun baby’s

Vanaf vrijdag 20 januari vindt
wekelijks (10.00 - 11.45 uur) een
mama-café plaats in Dorpshuis
Fort Vreeswijk.

Het mama-café is voor jonge moe-
ders en hun baby’s. Je kunt er an-
dere moeders leren kennen, pra-
ten over wat je bezighoudt of
gewoon een kopje koffie of thee
drinken. Soms wordt er iemand
uitgenodigd die wat komt vertellen
over bijvoorbeeld borstvoeding,
baby-massage of de overgang
naar (weer) gaan werken. Zijn er
veel vragen over een bepaald on-
derwerp of belangstelling voor een
activiteit, dan kijken we of we iets
kunnen organiseren. Een bezoek
aan het mama-café is gratis. Wel
betaal je € 1,- voor een kopje
koffie of thee. Je hoeft je niet aan
te melden, je kunt gewoon
langskomen.
Adres: Fort Vreeswijk 1,
Nieuwegein. Kom je met het OV?
Neem dan bus 65 of 565, uitstap-
pen bij halte Museumwerf.

Alle onderstaand activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites va de desbetreffende organisaties.

Elke maandag
09.00 - 10.00 Bodyfit
10.00 - 11.00 MBVO zumba
10.00 - 11.00 MBVO yoga
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 12.00 Creatief schilderen
10.00 - 12.00 Schilderen
11.00 - 12.00 MBVO swinggym
11.00 - 12.00 Bakkie in de buurt
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.15 - 12.15 MBVO gym
11.45 - 12.45 MBVO yoga
12.00 - 13.00 Buurtlunch
13.00 - 16.00 Samen creatief
13.00 - 16.00 Bridge
13.30 - 14.30 Bewegen met Jut
13.30 - 15.30 Koersbal
13.30 - 16.30 Koersbal
14.00 - 16.00 Creatief schilderen
14.00 - 16.00 Seniorenfietsgroep
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
19.00 - 23.00 Bridge
19.30 - 21.00 Ukelilies II
19.30 - 21.30 Open atelier
20.00 - 23.00 Popkoor Refreshing

Elke dinsdag
09.00 - 12.00 Kleiduiven
09.30 - 12.00 Schaken
09.30 - 10.15 Beter bewegen
09.30 - 11.30 Creatief Club
10.00 - 12.00 Koffieinloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut
10.30 - 12.30 Taal en ontmoeting
11.00 - 13.00 Kaarten maken
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Senioreninloop
13.00 - 16.00 Creatief op recept
13.30 - 15.30 Sjoelen
14.00 - 15.00 Yoga
14.00 - 16.00 Schilderen
14.00 - 16.00 Kaarten maken
14.00 - 16.30 Boekenruil
14.30 - 16.30 Kidsclub
15.00 - 16.30 Girlpower
15.15 - 16.15 MBVO Gym
16.00 - 18.00 Koken en eten
16.30 - 20.00 Robin-food
17.30 - 20.00 Eet je mee?
19.00 - 22.00 Sjoelen
19.00 - 22.30 Irakees kaarten
19.30 - 21.30 Create & craft
19.30 - 22.30 Klaverjassen

Elke woensdag
09.00 - 10.00 Pilates
09.15 - 10.30 Rustig wandelen
09.30 - 10.15 55+ sport
09.30 - 12.30 Vief Actief
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.00 Ouder-kindochtend
10.00 - 11.30 Wandelen

Elke week vind je in De Digitale
Nieuwegeiner, en elke week op pagina 3,
de Agenda. Daarin vind je een overzicht
van wat er zoal in Nieuwegein te doen is
of georganiseerd wordt. De redactie
tracht zo compleet mogelijk te zijn, maar
wat haar niet ter ore komt of wat haar niet
wordt gemeld, blijft onvermeld. Grijp dus
je kans en informeer de redactie tijdig
wanneer je iets organiseert.

Naast de eenmalige activiteiten vinden er
in Nieuwegein ook veel 'vaste' activiteiten
plaats: cursussen, sportactiviteiten,
samenkomsten... Ook voor die (wekelijk-
se, maandelijkse) activiteiten maakt De
Digitale Nieuwegeiner ruimte. Dus, orga-
nisaties: kom maar door met jullie infor-
matie. Een e-mail volstaat, maar lever de
gegevens alsjeblieft aan zoals in de
kolom hiernaast. Met behulp van kleur
wordt naar de betreffende lokatie ver-
wezen.

Er is echter één voorwaarde en dat is
dat je het ons laat weten wanneer een
activiteit niet meer plaats vindt.

Naar de volgende pagina

https://boeketten.nl
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.fortvreeswijk.nl
http://www.petanque.nl/html/agenda.html
https://www.detweedeverdieping.nu
https://departnernieuwegein.nl
https://www.natuurkwartier.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
0306034722
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
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Buurtplein Doorslag
Buurtplein Batau
Buurtplein De Componist
Buurtplein Galecop
Buurtplein Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Pétanque Galecop
De tweede verdieping
De Partner
Natuurkwartier
Jut & Zo

Alle onderstaand activiteiten en data zijn ontleend
aan de websites va de desbetreffende organisaties

10.00 - 12.00 Koersbal
10.00 - 12.00 Breien en haken
10.00 - 12.00 Haken
10.00 - 12.00 Atelier
11.00 - 12.00 MBVO zumba
13.00 - 16.00 Senioren samen
13.30 - 15.30 Spelletjesmiddag
13.30 - 16.00 Digi Café
14.00 - 16.00 Speksteen bij Jut
14.00 - 16.00 Schaakclub
14.00 - 16.00 Jut's Potpourrie
14.00 - 16.00 Bingo
14.00 - 16.00 Breien en haken
16.00 - 17.00 Schaken
18.00 - 20.00 Koken met Arie
19.30 - 21.30 Open atelier
19.30 - 22.00 Videoclub

Elke donderdag
09.30 - 11.00 Inloopspreekuur
09.30 - 11.30 Tekenen/schilderen
10.00 - 11.30 Wandelen
10.00 - 11.30 Creatieve ochtend
10.00 - 12.00 Sportinfo inloop
10.00 - 12.00 Digi-vragen
10.00 - 12.00 Computerinloop
10.00 - 13.00 Naaien
10.30 -12.00 Gezellig bij Jut

12.00 - 13.00 Lunchcafé
13.00 - 14.00 Yoga
13.00 - 15.00 Breien
13.00 - 15.30 Schilderen/tekenen
13.00 - 17.00 Klaverjassen
13.00 - 17.00 Acryl en aquarel
13.15 - 15.15 Creatief met koffie
13.30 - 17.00 Klaverjassen
14.00 - 16.00 Galecopperband
14.30 - 15.30 Koor Geinse Wijsjes
17.30 - 19.00 Het pruttelt bij Jut
19.30 - 21.00 Raya yoga
19.30 - 22.15 Volksdansen
20.00 - 21.00 Zumba
20.00 - 22.00 Mozaïeken

Elke vrijdag
09.00 - 10.00 MBVO swinggym
09.00 - 10.00 Milde yoga
09.00 - 13.00 Bridge
09.30 - 11.30 Samen creatief
10.00 - 11.00 MBVO swinggym
10.00 - 11.30 Wandelgroep
10.00 - 11.30 Breien en haken
10.00 - 11.45 Mama-café
10.00 - 12.00 Art Journal
11.00 - 12.00 Yoga
11.00 - 12.00 Pilates
12.00 - 13.30 Hatha yoga
12.00 - 13.00 Vief Lunch
13.00 - 15.00 Vief actief
13.00 - 15.00 Quilt Bee
13.00 - 17.00 Digi Café
13.30 - 15.30 Vief actief
13.30 - 16.30 Kleuren volw.
15.00 - 16.30 Kidsclub

Elke zaterdag
10.00 - 12.00 Bookclub (Engels)

Elke zondag

Avond voor de Stad

Na de Raadsvergadering van gisteren-
avond begint er een nieuwe cyclus
met een dubbel programma. Er wordt
dus op twee plekken vergaderd door
de raadsleden. Zo kunnen alle onder-
werpen besproken worden.

• Garantstelling Verbindion
• revitalisatie Merwestein
Voor de ontwikkeling van sportcomplex Merwestein is
een lening nodig. Het college wil voor deze lening ga-
rant staan, zodat het voor Verbindion mogelijk wordt
om het sportcomplex tegen gunstige financiële voor-
waarden te vernieuwen. Garant staan betekent niet dat
er automatisch kosten zijn voor de gemeente. Pas als
Verbindion zijn betaalplicht niet nakomt, wordt de
gemeente aangesproken. Het college acht deze kans
klein.

• Consultatie
• regionale veiligheidsstrategie 2023-2026
Er is een nieuwe regionale veiligheidsstrategie opge-
steld. Hierin is te lezen dat er binnen het thema vei-
ligheid prioriteit moet worden gegeven aan georgani-
seerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid
en maatschappelijke onrust. Deze strategie wordt op-
gesteld om regionaal goed samen te kunnen werken
aan veiligheid en leefbaarheid. Later zal de raad ge-
vraagd worden een officiële reactie op de strategie te
geven. Deze avond mogen raadsleden met elkaar en
het college in debat.

• Voorbereidingskrediet Hospice
• en logeerhuis Mondriaanlaan
Al eerder heeft de raad besloten dat het gezondheids-
centrum aan de Mondriaanlaan in Wijkersloot wordt
herontwikkeld. Vandaag gaat de raad in debat over het
raadsvoorstel waarin het college vraagt om toestem-
ming om te starten met het ontwerpen van een hos-
pice en logeerhuis op deze locatie.

Verder staan er ook enkele begrotingen en kaderbrie-
ven van regionale samenwerkingen op de agenda. Zo
wordt het beleid van de RMN, de GGDrU en de WIL on-
der de loep genomen.

Tot slot
De Avond voor de Stad wordt altijd gestreamd via
NieuwegeinseRaad.live/Stream1. Omdat er deze avond
een dubbel programma is, is een tweede stream
beschikbaar. Uiteraard ben je ook welkom op het
Stadshuis om de vergadering in de Raadzaal of de
Gildenborchzaal bij te wonen.
Je kunt de gemeenteraad volgen via Twitter (@raad-
ngein), Facebook (@NieuwegeinseRaad), Instagram
(@NieuwegeinseRaad) en de maandelijkse nieuws-
brief.

Bekijk voor de volledige agenda de website van de
gemeenteraad. Let op! De raadsvergadering vindt
later deze maand niet plaats op donderdag, maar
op woensdag 22 februari.

Teens on Fire, Expedition Next Level

Op 1 en 2 maart (voorjaarsvakantie) organiseert Teens on Fire
weer Expedition Next Level, een uniek event voor jongeren uit
Nieuwegein uit klas 1, 2 en 3. Op het programma staan energieke
groepsopdrachten, uitdagingen met vuur en ijs,
vertrouwensoefeningen, een talentenspel, een boksclinic en nog veel
meer! Twee dagen lang energie voelen, lachen, jezelf zijn in de groep,
nieuwe vrienden maken, lef ervaren, en nog beter weten waar jij goed in
bent en hoe je jouw talenten inzet. Samen met een clubje leeftijds-
genoten van verschillende scholen uit de regio Utrecht-Amersfoort.

Ook dit keer vindt Expedition Next Level plaats op de vertrouwde plek
bij StayOkay Utrecht-Bunnik.

Omdat Teens on Fire er is voor álle tieners, wordt er geen entreeprijs
gevraagd. Na afloop krijgen ouders de mogelijkheid voor een vrijwillige
donatie, zodat Teens on Fire deze events kan blijven aanbieden voor
alle jongeren.
Aanmelden kan vanaf nu via www.teensonfire.nl/aanmelden. Teens on
Fire neemt dan contact met je op voor een korte intake.

https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.movactor.nl/buurtpleinen
https://www.fortvreeswijk.nl
http://www.petanque.nl/html/agenda.html
https://www.detweedeverdieping.nu
https://departnernieuwegein.nl
https://www.natuurkwartier.nl
https://jutenzonieuwegein.nl
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/efb304f5-a3ee-44c5-bc32-1f7b308ba013
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/efb304f5-a3ee-44c5-bc32-1f7b308ba013
https://nieuwegein.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/efb304f5-a3ee-44c5-bc32-1f7b308ba013
http://www.teensonfire.nl/aanmelden
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Muzikale topavond
met Bastiaan Ragas
Za 28 jan, 20.15 uur, € 10,00
In dit jubileum jaar, want hij zit al
30 jaar in het vak, brengt Bastiaan
Ragas een nieuw album uit en
komt hij met zijn Basband naar het
theater toe. Theater- en musical-
liedjes, grote hits van Elton John,
Elvis en René Froger...

Julika Marijn laat
donkere kant van
Rembrandt zien
Za 28 jan, 20.30 uur, € 10,00
Krachtige vrouwen die hun eigen
weg en stem zoeken is het terug-
kerende thema in het theaterwerk
van Julika Marijn. Eerder maakte
ze succesvolle solovoorstellingen
over Etty Hillesum, prinses...

Briljant absurdisme bij cabaretier Pieter Verelst
Vr 27 jan, 20.30 uur, € 10,00
'Briljant absurdisme', schreef De Standaard over de stijl van Pieter
Verelst. Vele zuiderburen met hem rekenen de cabaretier dan ook tot het
beste wat cabaretland Vlaanderen de laatste jaren voortbracht. Net als in
zijn vorige voorstellingen ‘Mijn broer & ik’ en ‘Amai’, viert in ‘Ten Aarzel’...

FOTO: NICK VAN ORMONDT FOTO: CARLA VAN DE PUTTELAARD

FOTO: ROB OUWERKERK

Vrolijke kindervoorstelling
naar boek van Toon Tellegen
Zo 29 jan, 14.00 uur, € 10,00
Eekhoorn was jarig, maar Spitsmuis kon niet komen om allerlei verzon-
nen redenen. Nu denkt Spitsmuis dat Eekhoorn daar hartstikke boos over
is, maar dat is helemaal niet zo. Dat vindt Spitsmuis niet leuk en gaat er...
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