Woensdag 17 januari 2018

Burgemeester Frans Backhuijs klust mee in
huiskamerwoning Nypelsplantsoen

Raadsbijeenkomsten januari 2018
18 januari 2018

Raadsinformatiebijeenkomst pilots Omgevingswet

Op donderdag 18 januari 2018 wordt een raadsinformatiebijeenkomst gehouden over de pilots Omgevingswet. Inmiddels is begonnen met het oefenen met de Omgevingswet en wel met de pilots Omgevingsplan en de pilot
Omgevingsvisie. Doel van deze pilots was om te oefenen met de nieuwe
instrumenten onder de Omgevingswet en daar ook op voor te sorteren. Op
de bijeenkomst worden de opgedane inzichten en resultaten gedeeld. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats op Fort Vreeswijk, Fort
Vreeswijk 1B.
Datum
25 januari 2018

Bijeenkomst
Raadsvergadering

Aanvang
20.00 uur

Algemene informatie
De uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomst van 18 januari is te
raadplegen via de website ris.nieuwegein.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.

UITNODIGING

Viering Chinees Nieuwjaar 2018
Nieuwegein

Foto: Nieuwegeintv.nl
Burgemeester Frans Backhuijs heeft vrijdagmorgen geholpen bij het opknappen van de huiskamerwoning op Nypelsplantsoen 1. Deze woning wordt gebruikt voor activiteiten
voor bewoners van het Nypelsplantsoen.

Aanspreekpunt
Vanaf februari zijn er wekelijks medewerkers van Mitros,
de gemeente en MOvactor aanwezig in de huiskamerwoning, als aanspreekpunt voor de bewoners van het Nypelsplantsoen.

Taalclub
De huiskamerwoning is bedoeld voor activiteiten voor bewoners van het Nypelsplantsoen, georganiseerd door MOvactor, buurtbewoners en vrijwilligers. Zo is het een locatie
voor een taalclub, een maandagmiddaggroep, een creaclub, kinderactiviteiten en nog veel meer. Momenteel zijn
bewoners, Mitros, MOvactor en de gemeente bezig met
het opknappen van de woning en de burgemeester ging
vrijdagmorgen een handje helpen.

Wij nodigen u van harte uit voor een dansvoorstelling om het Chinees
nieuwjaar te vieren op woensdag 21 februari 2018 in Stadstheater en kunstencentrum DE KOM, Stadsplein 6 in Nieuwegein. Aanvang 19.00 uur.

Basisschool UniQ aan de slag als afvalvrije school

Kaarten kunt u – zolang de voorraad strekt - bestellen via e-mail:
ondernemen@nieuwegein.nl. Vermeldt hierbij: Chinees nieuwjaar, uw naam
en adresgegevens en het aantal gewenste kaarten. Wij sturen de kaarten
naar u op.
Bij de voorstelling zijn internationale ondernemers, bestuurders uit de regio,
medewerkers van de Universiteit Utrecht, de Chinese ambassade, het nieuwe Chinees Cultureel Centrum uit Den Haag en het Cals College aanwezig.
Het belooft een heel spektakel te worden.
Komt u ook?
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,
Jeanette Verbeek | Dali Stankovic | Barbara Timmermans
www.nieuwegein.nl/ondernemen

Wat vindt u van de openingstijden van
het recyclingstation?
Enthousiaste leerlingen van basisschool UniQ in Nieuwegein startten vorige week samen met de leerkrachten de
afvalvrije school. De leerlingen van de Leerlingenraad (op
de foto) kregen bij dit startmoment een Dopper (waterfles)
en de overige circa 80 leerlingen kregen later in hun klas
een eigen Dopper met logo Afvalvrije school. UniQ is de
tweede afvalvrije school in Nieuwegein. Wethouder Peter
Snoeren deed vorige week op de school samen met de
kinderen, ouders, leerkrachten en schooldirecteur Diana
de Kruif de aftrap voor een afvalvrije school. Hij vertelde
dat het gebruik van een broodtrommel en drinkfles goed is
omdat je deze elke dag opnieuw kunt gebruiken. Hierdoor
voorkom je zelfs afval.

zamelt hierdoor grondstoffen in en heeft straks geen restafval meer.

Kosten en opbrengsten
De school bespaart elk jaar op de
inzamelkosten van het afval
(kosten voor de afvalverwerker).
Deze besparing kan door de school
voor andere doeleinden worden
ingezet. De gemeente neemt de
kosten voor de gescheiden inzameling en verwerking van de
grondstoffen voor haar rekening.
De afvalvrije school wordt mede
Symbolisch maakte een aantal leerlingen een plastic zak ondersteund door gemeente,
met afval open om vervolgens het afval in de nieuwe afval- RMN en milieueducatie Buitenbakken op de school te deponeren. Voor de verschillende wijs.
afvalstromen staan nu in de klassen prullenbakken met
vier vakken voor plastic (PMD), papier, gft en restafval.
Naast verschillende minicontainers is een milieustraat op
de school voor cartridges, stiften en batterijen. De school

We vragen u als inwoner het afval zo goed mogelijk te scheiden. Dit is goed voor het
milieu en voor uw portemonnee. Om het u makkelijker te maken, willen we de openingstijden van het recyclingstation aan de Utrechthaven 3 in Nieuwegein aanpassen.
Omdat we hierbij rekening moeten houden met het beschikbare budget zullen we
moeten schuiven met de huidige openingstijden (er komen dus geen uren bij). We
horen graag van u als gebruiker van het recyclingstation wat uw voorkeur heeft zodat
we daar rekening mee kunnen houden.
De openingstijden zijn nu maandag: 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag: 09.00 tot 16.00 uur. U kunt van 10 tot 22 januari uw mening geven in een enquête op www.nieuwegein.nl/denkmee. Het kost u slechts vijf minuten van uw tijd.
Hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker het wordt wat de meeste gewenste
openingstijden van het reclyclingstation zijn en welke aanpassingen nodig zijn.

Wijknetwerkbijeenkomsten




Vreeswijk, maandag 22 januari, 20.00 uur
Dorpshuis Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk
Zuilenstein-Huis de Geer-Blokhoeve, dinsdag 23 januari, 20.00 uur,
Buurthuis De Bazuin, Nedereindseweg 4,
Galecop, dinsdag 23 januari 20.00 uur, Buurtplein Galecop,
Thorbeckepark 183

