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Gemeenteraadsverkiezingen

Evenementen rondom
de verkiezingen
Informatieavond: Privacy of veiligheid
Woensdag 7 maart 20:00 uur – 22:00 uur
Locatie: Bibliotheek De tweede verdieping
Weet u al wat het referendum over de Wiv inhoudt? Laat
u goed informeren tijdens de Informatieavond: privacy of
veiligheid? Hier stelt u al uw vragen over het referendum
aan een panel van experts, met o.a. Sander Schaepman
(Hunted NL) en David Korteweg (Bits of Freedom).
Nieuwegein Kiest: Verkiezingsdebat
Dinsdag 13 maart 19.30 uur – 22.30 uur
Locatie: Theater en kunstencentrum De Kom.
Weet u al op welke partij u gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Op dinsdag 13 maart houdt
de bibliotheek in samenwerking met De Kom, theater
en kunstencentrum een verkiezingsdebat. Debatteert u
mee!

Nypelsplantsoen. De bovenlaag verliest kleine steentjes en er zijn scheuren zichtbaar.

In Jutphaas/Wijkersloot

Groot onderhoud aan wegen

D

e wegen in Jutphaas/Wijkersloot zijn toe aan
groot onderhoud. Dit groot onderhoud past in
het streven van de gemeente om de stad heel,
schoon en veilig te houden. De wijk Jutphaas Wijkersloot heeft een hoge prioriteit in de aanpak van groot
onderhoud aan wegen. De wijk kent veel geasfalteerde woonstraten en vervangen van asfalt is kostbaar.
Het is dan ook van belang slecht asfalt op het juiste
moment te repareren. De werkzaamheden duren van
half februari tot eind maart.
Bruggen
Alle voet-/fietsbruggen ten noorden van Batau Noord
naar de Batauweg worden vervangen door nieuwe
bruggen. Dit vindt plaats tussen eind februari en
eind april. De vervanging van naast elkaar gelegen
bruggen zal niet gelijktijdig zijn zodat voor fietsers
en voetgangers de brug ernaast beschikbaar blijft.
De nieuwe bruggen krijgen dezelfde afmetingen en

functie maar behouden een duurzamere constructie
van stalen liggers, een kunststof antislip dek en houten
leuningen.
Oranjebrug
In maart wordt grootschalig onderhoud uitgevoerd aan
de Oranjebrug en dit is voor de zomer zijn afgerond. In
het beton van de zogenoemde aanbruggen was betonrot gevonden waardoor vervanging van deze constructies noodzakelijk is. De landhoofden en steunpunten/
palen zijn niet aangetast en worden niet vervangen.
Aan de zuidkant naast de brug zal een tijdelijke brug
worden geplaatst die alle verkeersstromen ongehinderd
doorgang geeft tijdens de werkzaamheden. Voor deze
werkzaamheden is afstemming met de Museumwerf
en met evenementen zodat de overlast daarvoor
beperkt blijft. De werkzaamheden worden overdag
uitgevoerd om de geluidshinder zoveel mogelijk te
beperken. ●

Gemeentenieuws
Textieldonaties

Sympany bedankt Nieuwegein
Nieuwegein 213.880 kilo aan
textiel ingezameld. De inwoners van Nieuwegein worden bedankt voor dit mooie
resultaat.
Wat wordt ingezameld?
Soms is het voor inwoners niet
duidelijk wat welkom is in de
textielcontainers van Sympany.
Niet alleen kleding is welkom. Ook schoenen,
accessoires en overig textiel mogen in de textielcontainers. Op bovenstaande pictogrammen ziet u in een
oogopslag wat u in de textielcontainers van Sympany
mag doen.
Regelmatig krijgt Sympany de vraag of ook dekbedden of kussens welkom zijn. Het antwoord is: nee,
het is niet de bedoeling deze in de containers van
Sympany te doen. Ze bestaan namelijk uit (niet textiele) vulling en zijn voor Sympany niet bruikbaar. Dit
geldt ook voor matrassen. RMN informeert u graag
waar u deze spullen wel kwijt kunt.
Uw textieldonaties bieden kansen
Door uw gedoneerde textiel krijgen mensen in Neder-

land met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid op werk in een van Sympany’s vijf sorteervestigingen. In Afrika en India bieden uw donaties
kansen aan projecten met textiel. Deze projecten zijn
gericht op zelfredzaamheid en duurzaamheid.
Afval tussen het textiel
Nadeel is dat afval wordt achtergelaten in de vrij
toegankelijke textielcontainers zoals die van Sympany.
Steeds vaker w worden huishoudelijk afval, elektronica, glas, verf en ander soorten vuil en viezigheid
aangetroffen tussen het textiel. Om het gedoneerde
textiel tegen vuil, viezigheid en nattigheid te beschermen, is het van groot belang dat het in een gesloten
plastic (vuilnis-) zak wordt aangeboden. ●

WOENSDAG 21 MRT
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
U BENT VAN HARTE WELKOM!

VIND UW
POLITIEKE MATCH
OP STEMWIJZER.NL!
www.nieuwegein.nl/stemwijzer

D

Nieuwbouwproject Peppelhoeve
telt drie blokken van 36 woningen.
Het gaat in totaal om 108 sociale
huurappartementen, waarvan 84
tweekamerwoningen en 24 driekamerwoningen.

Alle informatie over de verkiezingen vindt u op
www.nieuwegein.nl/verkiezingen

Wethouder Hans Adriani: “We zetten
in op meer woningen voor ouderen

Chinees Nieuwjaar in Nieuwegein

De verhuur gebeurt via WoningNet.
De oplevering van blok 2 wordt in
april 2018 verwacht en van blok 3 in
juni 2018. ●

Meer informatie
www.portaal.nl/projecten/nieuwbouw-peppelhoeve-nieuwegein

Wethouder Hans Adriani, Reijnder Jan Spits, manager volkshuisvesting Portaal en Rob van der Jagt, directeur Trebbe
Wonen gaven de nieuwe bewoners een mooie bos bloemen. Foto: Winand Stut

Durf jij de uitdaging
van dertig dagen zonder alcohol aan?

Jason Oostveen (23 jaar, verpleegkundige, woonachtig in de
wijk Batau) zet zijn alcoholgebruik in maart op pauze.
“Ik vind het belangrijk om deze maand stil te staan bij de rol
die alcohol speelt in ons dagelijkse leven. Wanneer ik op een
feest ben met vrienden, drink ik ook weleens een avondje geen
alcohol. Vrienden roepen dan meestal “doe toch niet zo ongezellig, drink een biertje met ons mee”. Ik vind het raar dat alcohol
en gezelligheid zo met elkaar geassocieerd worden. Wat een
onzin! Ik ben toch ook gewoon gezellig zonder dat ik wat heb
gedronken! Ik hoop dat het meedoen aan Ik Pas eraan bijdraagt
dat mensen hier anders over na gaan denken. Daarnaast hoop
ik ook dat ik mij gedurende de maand fitter zal voelen en als ik
hierdoor makkelijker gewicht zal verliezen, is dat mooi meegenomen!”

Raadsbijeenkomsten

Sleutels uitgereikt

nabij voorzieningen, woningen voor
starters op de woningmarkt, of voor
mensen met een zorgbehoefte. Met
extra aandacht voor voldoende sociale
huur en middeldure huur. De Peppelhoeve is daar een mooi resultaat van.
Met een tramhalte en goede parkeervoorziening voor de deur en goede
uitvalmogelijkheden richting Utrecht
is het een ideale locatie voor senioren
en starters.“

IkPas

Ga jij net als Jason ook de uitdaging aan? Meld je dan nu aan via
www.ikpas.nl en doe 30 dagen zonder alcohol. ●

Eerste bewoners Peppelhoeve
e eerste huurders van de Peppelhoeve kregen donderdag
15 februari de sleutel van hun
nieuwe woning. De Peppelhoeve is
een nieuwe straat in Nieuwegein en
ligt in Blokhoeve.

Jason Oostveen

Op 16 februari jl. is het Chinese Jaar van de Hond begonnen en het nieuwjaarsfeest duurt nog tot 2 maart.
Het is een belangrijk familiefeest dat traditioneel
gevierd wordt met draken- en leeuwendansen. Dit
jaar organiseert de gemeente samen met de Nieuwegeinse onderneemster Shasha Liu voor het eerst een
viering van het Chinees Nieuwjaar in Nieuwegein.

Met een traditionele dansvoorstelling voor genodigden en inwoners van Nieuwegein. En met een
regionale netwerkbijeenkomst voor internationale
ondernemers en bestuurders en medewerkers van
Universiteit Utrecht, de Chinese ambassade, het nieuwe China Cultural Center uit Den Haag en het Cals
College. Op woensdag 21 februari. ●

22 februari 2018 20.00 uur
Raadsvergadering
Donderdag 22 februari vergadert de gemeenteraad. Het is de
laatste raadsvergadering voor de verkiezingen van 21 maart a.s.
Op de voorlopige agenda staan de onderwerpen Voorstel inzake
doorontwikkeling van de wijze waarop de toegang tot zorg op
het gebied van jeugd en Wmo is georganiseerd (Geynwijs), het
voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Ravenswade e.o.,
het voorstel over de selectie Betere Buurten, het voorstel inzake
de vaststelling van het reglement van orde van de gemeenteraad,
de verordening op de raadscommissies, de verordening werkgeverscommissie en de instructie voor de griffier, het voorstel
over de vaststelling bestemmingsplan Jutphaas-Wijkersloot en
de beheersverordening Herenstraat/Kruyderlaan, het voorstel
inzake de toetreding van de GGD-rU tot een coöperatie, het
voorstel met betrekking tot de zienswijze Kadernota 2019
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, het voorstel over de
zienswijze Kaderbrief 2019 Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Regio Utrecht (GGD-rU), het voorstelinzake vaststelling van de
Afstemmingsverordening Nieuwegein 2018, het voorstel over de
zienswijze Kaderbrief 2019 Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en
het voorstel inzake het instemmen met de statutenwijziging van
Stichting Robijn.
De vergadering vindt plaats in het Stadshuis, Stadsplein 1 en
begint om 20.00 uur.
				
Algemene informatie
De voorlopige agenda voor de raadsvergadering 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 emailadres
griffie@nieuwegein.nl.

