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Bomen langs AC Verhoefweg en Taludweg
krijgen opknapbeurt

Nieuwe mogelijkheden voor
inwonersinitiatieven
Heeft u een mooi maatschappelijk initiatief voor uw straat, buurt of stad?

Dan kunt u vanaf 1 februari aanstaande een bijdrage vragen aan de gemeente. Deze bijdrage is maximaal 50% van wat er nodig is voor uw initiatief. De initiatieven kunnen op verschillende terreinen liggen. Denk aan zorg
en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur, educatie, sport en recreatie,
opvang en mobiliteit. Vanzelfsprekend moeten de initiatieven binnen de
gemeente Nieuwegein liggen of plaatsvinden.
Wat is de maximale bijdrage?
Geins Geluk gaat uit van co-financiering. Dit betekent dat bij het indienen
van de aanvraag 50% van wat nodig is al bij elkaar is gebracht of is toegezegd. Omdat uw vrije tijd kostbaar is, waarderen we de inzet van vrijwilligers voor het initiatief op € 15,00 per uur, vergaderuren tellen niet mee.
Voor gedoneerde materialen geldt de gemiddelde prijs die u daarvoor in de
winkel moet betalen. Dit samen met bijvoorbeeld een bijdrage van het
wijknetwerk of andere fondsen maakt dat u snel aan de benodigde 50% of
meer komt.

Gemeente Nieuwegein zet zich op verschillende plekken in
om de kwaliteit van het groen en haar bomen te verbeteren. Nieuwegein wil graag haar groene uitstraling bewaren.
Zo wordt het groen langs de AC Verhoefweg en de Taludweg omgevormd. Op begraafplaats Noorderveld staat
groot onderhoud op de planning. De omvorming van Park
Oudegein – nu in uitvoering - is in het kader van omvorming bospercelen.

Herplant
De gemeente geeft voorwaarden mee voor het duurzaam
vervangen van de te kappen bomen. De nieuwe boom
moet zodanig worden geplant dat hij tot volle wasdom kan
komen.
Wethouder Peter Snoeren: ,,Ik kan me voorstellen dat
inwoners misschien wel verbaasd zijn als ze de werkzaamheden zien aan de AC Verhoefweg en Taludweg. Het gaat
immers om een fors aantal bomen. De gemeente draagt
bomen een warm hart toe. Juist door deze omvorming van
het groen zorgen we er voor dat de bomen die kunnen
blijven staan sterk en gezond verder tot ontwikkeling kunnen komen. Omdat het voor een deel om kapvergunning
plichtige bomen gaat, planten we daarvoor op geschikte
locaties langs de AC Verhoefweg en de Taludweg ook weer
nieuwe bomen terug.’’

Langs de AC Verhoefweg en de Taludweg gaan circa 800
bomen weg voornamelijk platanen en populieren. Circa
400 bomen hiervan zijn kapvergunning plichtig. Er komen
circa 90 nieuwe bomen voor terug zoals sierkers, acacia,
oosterse plataan, lindeboom, moeras eik en zuilpopulier.
Bij het weghalen van de bomen gaat het vooral om bomen
die te dicht op elkaar staan. Door het uitdunnen, krijgt het
groen een impuls waardoor het aantrekkelijk groengebied De werkzaamheden starten vanaf 5 februari en duren circa
blijft voor flora en fauna. De uitstraling en functie van het vijf weken. Er wordt telkens een rijbaan afgesloten en bij
gebied veranderen niet. Na verloop van tijd keert een voorkeur buiten de spits.
groene en toekomstbestendige bomenlaan terug.

Waar moet het initiatief onder andere aan voldoen?
• Het initiatief moet een maatschappelijk initiatief zijn dat ten goede
komt aan de bewoners en/of de stad Nieuwegein.
• Er zijn minimaal 3 inwoners die de aanvraag steunen en mede ondertekenen.
• Er is een sluitende begroting waarvan 50% of meer al bijeen is gebracht.
• De gevraagde bijdrage is hoger dan € 100,00.
• Er is draagvlak in de omgeving waar het initiatief/activiteit plaatsvindt
• Het initiatief heeft geen commercieel, promotioneel, politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig doel.
• Initiatieven met een eigen bijdrage van de deelnemers, verlenen minimaal 50% korting aan inwoners met een Stadspas
• U kunt 1 keer in de 2 jaar een bijdrage vragen voor hetzelfde initiatief/
activiteit.
Wilt u meer weten?
Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van
Geins Geluk? Kijk dan op www.nieuwgein.nl/geinsgeluk of neem contact op
met uw wijkcoördinator.
Disclaimer: er kunnen geen rechten of verplichtingen ontleend worden aan
deze publicatie.

De gemeente feliciteert …

Alle kunstwerken van Nieuwegein in één boekje
Gratis af te halen bij de receptie van het Stadshuis
Het boekje is gratis af te halen bij
de receptie op de eerste verdieping
van het Stadshuis Nieuwegein
(zolang de voorraad strekt).
Lezing kunstenaars
De eerste lezing werd vorige week
gegeven door Huub en Adelheid
Kortekaas. Dit echtpaar maakte
het kunstwerk De Drie Knoppen.
Dit vermaarde kunstenaarsduo is
vooral bekend van het totaalkunstwerk de Tempelhof; een eigen
gecreëerde wereld vol beelden en
denkbeelden rondom hun woonomgeving. De tweede lezing was
van kunstenaar Johan Wagenaar
over zijn kunstwerk Staalplastiek.
Johan is artistiek leider bij het Instituut Amsterdam. Dit instituut
brengt kunstenaars en ontwerpers
Wethouder Martijn Stekelenburg met het beeldenboekje
samen om al hun talenten in te zetten bij maatschappelijke
vraagstukken. Het werk van de kunstenaars is te vinden op
Alle 54 kunstwerken die in de openbare ruimte van Nieu- de Boogstede, aan de noordkant van Cityplaza.
wegein te zien zijn, staan nu in één handzaam boekje, met
foto’s en korte tekstjes. Wethouder van Cultuur, Martijn Stichting KunstGein
Stekelenburg, kreeg het eerste exemplaar vorige week Stichting KunstGein wil mensen in Nieuwegein en omgeaangeboden in de ruimte van Kunstgein in het Atrium van ving interesseren en enthousiast maken voor kunst en
het Stadshuis. Aansluitend gaven drie kunstenaars een cultuur: voor allerlei beeldende kunstvormen en vooral
lezing over hun Nieuwegeinse kunstwerk.
voor de amateurkunst. Om de zes weken zijn er exposities te zien in KunstGein Podium in het Atrium van het
Buitenmuseum
Stadshuis. Ook faciliteren zij workshops, lezingen, excurDe gemeente wil met dit boekje meer bekendheid geven sies en informatiebijeenkomsten. Daarnaast wordt elke
aan het Buitenmuseum Nieuwegein, dat in mei 2017 geo- twee jaar de KunstGein Atelierroute gehouden.
pend is. In het midden van het boekje zijn plattegronden te
vinden met alle locaties van de beelden. Hiermee kan een
wandel- of fietsroute uitgezet worden langs de beelden.

… het echtpaar Van Hees-Bloemen met hun 65-jarig huwelijk.
Burgemeester Frans Backhuijs bracht de felicitaties over en nam een mooie
bos bloemen mee.
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Voor wie maak jij je hart?
Wil je graag een hartenwens uitspreken voor iemand of voor een droom
die je graag in Nieuwegein gerealiseerd wil zien? Grijp dan nu je kans! Op
Valentijnsdag worden de beste en mooiste hartenwensen opgenomen in
het hart van de Molenkruier. Onder de inzendingen wordt ook een mooie
cadeaubon voor een Valentijnsdiner verloot.
Samen maken we Nieuwegein een mooie, warme en gezellige stad om te
wonen. Met veel verschillende wijken waar voor iedereen een plek is en
waar samenwerken aan een mooie stad heel gewoon is.
Dit is je kans om te laten zien hoe jij dat graag zou willen. En wie weet inspireer je jezelf of iemand anders om je hartenwens te laten uitkomen.
Stuur je hartenwens in voor donderdag 8 februari 12.00.
Dit kan naar e-mail: geinsgeluk@nieuwegein.nl.

