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Stempassen
Om te kunnen stemmen op 21 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum heeft u een stempas nodig. De stempassen zijn
deze week verzonden.
Heeft u één stempas ontvangen dan mag u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Door
te stemmen kunt u invloed uitoefenen op het beleid
van de gemeente.
Heeft u twee stempassen ontvangen dan mag u
naast de gemeenteraadsverkiezingen ook stemmen
voor het raadgevend referendum over de nieuwe wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Let
wel op dat u beide stempassen mee moet nemen om
te mogen stemmen.
Heeft u géén stempas ontvangen en mag u wel
stemmen? Neemt u dan contact op met de gemeente
via tel. 14 030.
Als u gaat stemmen vergeet dan niet uw ID, paspoort
of rijbewijs en uw stempas mee te nemen.
Van de w
 ebsite www.hoewerktstemmen.nl

Vanzelfsprekend! (of niet?)
egrijpen hoe stemmen werkt is niet altijd en
voor iedereen vanzelfsprekend. En wat de gemeenteraad is, en wat voor werk de gemeenteraad doet, weten veel mensen niet.
Daarom willen wij graag iedereen wijzen op de
website www.hoewerktstemmen.nl die hierover
heel veel informatie en op een laagdrempelige
manier uitleg geeft.

kelijkheid voor minder validen. Bij alle bureaus
op één na is de rolstoel-/scootmobieltoegankelijkheid goed. Bij één bureau is dat wat minder,
maar het is nog altijd wel mogelijk om met een
rolstoel binnen te komen. De gemeente wil
graag obstakels wegnemen voor mensen die niet
goed ter been zodat ook zij hun stem kunnen
uitbrengen.

Kieslijst in braille
Net als vorig jaar heeft de gemeente een kandidatenlijst in braille aangevraagd. Deze lijst is een week
voor de verkiezingen beschikbaar op het Stadshuis.

Online peiling
In december hield de gemeente een online peiling en vroeg om tips die kunnen helpen om de
weg naar de stembus letterlijk en figuurlijk aantrekkelijker te maken. Daarop zijn veel leuke en
nuttige tips binnengekomen! Wat de gemeente
kan realiseren, probeert het ook zoveel mogelijk
te doen. ●

Stembureaus toegankelijk voor rolstoel
en scootmobiel
Bij alle stembureaus is gekeken naar de toegan-

Energieadvies voor woningen

Rijtuigenbuurt en Vogelbuurt

E

nergie-N is een vereniging waarin bewoners van Nieuwegein geholpen worden de juiste stappen te zetten bij het
besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare
energie. Zo heeft deze vereniging nu het initiatief genomen om
voor bewoners van de Vogelbuurt en de Rijtuigenbuurt in kaart
te brengen welke besparingsmogelijkheden er zijn. Dit doen
ze door voor verschillende woningtypen een deskundig energieadvies op te stellen met daarin duidelijk aangegeven welke
maatregelen mogelijk zijn.
Warmtescan
Met een warmtecamera (infraroodcamera) kun je door middel van kleuren direct zien waar temperatuurverschillen zijn.
Daarmee kan Energie-N inwoners inzicht geven in waar precies
warmteverlies optreedt, wat dit betekent en hoe ze daar iets aan

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Energie-N op
www.energie-n.nl.

Ik Pas

Durf jij de uitdaging van
30 dagen zonder alcohol aan?
Ton de Gruijter (dichter Nieuwegein)
“De vraag waarom ik meedoe aan de campagne
IkPas is voor mij een lastige om te beantwoorden.
Misschien was het wel dat de vooraankondiging van
IkPas gelijk viel met een fikse griep. Zuster Influenza
hield mij drie weken uit de running. Zeker de eerste
tien dagen kenmerkten zich door het akelig bewust
zijn van de verschillende lichaamsfuncties en de
mate waarin ze deden wat ze moesten doen, anders
gezegd, waarom ze dat niet deden. Braaf probeer
je dan herstel te bevorderen door gezonde zaken in
te nemen, sappen, fruit, helder vocht. En onvermijdelijk komt dan de vraag; ‘Wat nu als je zaken niet
toevoegt die wellicht meer energie van je lichaam
vragen dan dat ze opleveren?’ Natuurlijk zijn er meer
redenen, ik noem de leeftijd, de iets meer in de
bloes spannende buik en de spannendste, het trio
‘gebruik-gewoonte-noodzaak’.
Ik ga net als vroeger in de vastentijd (hoewel nu iets
korter) eens kalm aan doen met het lichaam. Ik hou
u graag van mijn wel en wee (dit is een willekeurige
volgorde) op de hoogte via mijn ‘nieuwegeinblog’
(https://woordenwisseling-met-nieuwegein.blogspot.
nl/).”

Meer informatie op www.nieuwegein.nl/verkiezingen.

Stemmen voor de gemeenteraad
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Met een warmtecamera (infraroodcamera) kun je door middel van
kleuren direct zien waar temperatuurverschillen zijn. Rode kleuren
geven warmtelekken aan.

kunnen doen. De infraroodfoto’s zijn meteen ter plekke te zien.
Als tijdelijk energieambassadeur heeft wethouder Duurzaamheid,
Peter Snoeren, vorige week zo’n warmtescan uitgevoerd in de
Rijtuigenbuurt.
Klimaat-neutraal
De gemeente Nieuwegein wil in 2040 een klimaat-neutrale stad
zijn. Dat houdt in dat Nieuwegein dan per saldo geen toename
van CO2 in de atmosfeer veroorzaakt. Daarvoor moet de gemeente onder andere energieneutraal worden. Voor het bereiken
van deze ambitie is de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein
2040, op weg naar een klimaat-neutrale gemeente opgesteld. ●

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
21 MAART
& REFERENDUM
2018

Dagmar van Amerongen (Stadsmaker en
vlogger)
“Een maand lang geen alcohol drinken? Pfoeh!
Eerlijk gezegd, voor zo’n experiment als dit zou ik me
niet snel vrijwillig opgeven. Maar nu ik gevraagd ben
als ambassadeur voor IkPas, voel ik wel de verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven.
Dus heb ik er even over nagedacht (en twee nachten
van wakker gelegen, haha!) en volmondig ja gezegd.
Want een maand geen wijntje bij het eten of een

Het Wijkplatform Vreeswijk houdt op woensdag 7 maart
een politieke avond voor inwoners van Nieuwegein. De
lijsttrekkers van alle elf politieke partijen die nu in de raad
zitten, hebben toegezegd te zullen komen. Aan de hand
van stellingen komen de partijen aan het woord over hun
programma en standpunten voor de komende vier jaar. Het
publiek kan meestemmen over punten die het belangrijk
vindt. De thema’s die o.a. aan de orde kunnen komen, zijn
belangrijk voor een wijk als Vreeswijk maar ook voor heel
Nieuwegein.
- Regelgeving en ondersteuning van evenementen en
burgerinitiatieven
- City marketing, toerisme, winkels en horeca
- Behoud van groen en nieuwbouw

biertje bij het koken, dat gaat me lukken! Ik ben benieuwd wat het me brengt en hoe het me bevalt. Ga
ik beter slapen? Vind ik een andere manier om met
mijn spanning om te gaan? En vind ik het nog leuk
om naar evenementen te gaan met een spa rood in
de hand? Of ik hier antwoord op krijg, weet ik niet.
Maar dit experiment zal me op zijn minst bewuster
maken en wie weet jou ook!

Meer informatie
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste
nieuws en tips en inspiratie voor een fantastische
NLdoet activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl
Graag vermelden of u wilt mee-eten.

Met ingang van 5 maart:
Nog 3 Geynwijspunten
Geynwijspunt Batau, Dukatenburg 1:
maandagochtend: 9.00-12.00 uur
vrijdagmiddag: 13.00-16.00 uur

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

Geynwijspunt Zuid, Ratelaar 37:
dinsdagmiddag: 13.00-16.00 uur
donderdagochtend: 9.00-12.00 uur

…alle winnaars van het achttiende YET Open Internationaal Scratch Jeugd Bowling toernooi. Dat wordt al enkele
jaren achtereen gehouden bij Bowling Nieuwegein. Van 10 tot 25 februari hebben maar 365 spelers (van 8 tot
24 jaar) uit twaalf landen gestreden om de winst. Zowel beginners als de top waren vertegenwoordigd. Voor de
kenners: het gemiddelde was 98 tot en met 220. De gemeente reikt jaarlijks een schaal uit aan de speler met het
hoogste gemiddelde. Dat gebeurde dit jaar door wethouder Hans Adriani (zie kleine foto, rechtsonder).

NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland,
wordt dit jaar gehouden op vrijdag 9 en zaterdag
10 maart. Hebt u zin om dan samen met vrienden,
buren, collega’s of wie dan ook bij een organisatie
vrijwilligerswerk te gaan doen? Of kent u een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn?
Schrijf u dan in via www.nldoet.nl
Op vele plekken in Nieuwegein zijn leuke vrijwilligersactiviteiten te doen. Het opknappen van een
clubhuis, een dierenverblijf of een speeltuin. Een
paar uur erop uit met ouderen of met mensen met
een beperking. Tussen al deze klussen vind je vast en
zeker een mooie activiteit die je samen met je collega’s, familie of je sportteam kunt doen. Ben je maatschappelijk betrokken en heb je zin om een dag(deel)
de handen uit de mouwen te steken? Doe dan mee.
Ook bedrijven kunnen meedoen aan NLdoet. Neem
contact op met onze intermediair Karin Beenen om
een passende klus te vinden.

De avond wordt gehouden in Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie klaar. Om
19.30 uur begint het debat. Na afloop (om ongeveer 21.45
uur) is er nog gelegenheid tot napraten. ●

De komende maand vlog ik over mijn persoonlijke
ervaringen als IkPas-er. Te volgen op https://www.
facebook.com/IkPasinderegioUtrecht. Leuk als je mijn
ervaringen wilt volgen, nog leuker als je met me mee
IkPast!”

De gemeente feliciteert…

Doe mee aan NLDoet

Wijkplatform Vreeswijk
Politiek debat met
elf lijsttrekkers

Stadshuis, Stadsplein
maandagmiddag: 13.00-16.00 uur
woensdagmorgen: 9.00-12.00 uur
De volgende Geynwijspunten vervallen
per 5 maart:
• Mondriaanlaan
• Roerdomp
• Buurtplein Galecop
Als het Geynwijspunt in uw buurt niet open is kunt u
uiteraard bij één van de andere punten terecht.
Het is natuurlijk ook mogelijk om te bellen met Geynwijs:
(030) 410 06 66. ●

Duurzame energie
Zonnepark Galecop
…alle winnaars van het achttiende YET Open Internationaal Scratch Jeugd Bowling toernooi. Dat wordt al enkele jaren achtereen gehouden bij Bowling Nieuwegein. Van 10 tot 25 februari hebben maar liefst 365 spelers (van 8 tot 24 jaar) uit twaalf
landen gestreden om de winst. Zowel beginners als de top waren vertegenwoordigd. Voor de kenners: het gemiddelde was
98 tot en met 220. De gemeente reikt jaarlijks een schaal uit aan de speler met het hoogste gemiddelde. Dat gebeurde dit
jaar door wethouder Hans Adriani (zie kleine foto, rechtsonder).

Wijknetwerkvergaderingen
Vreeswijk
Maandag 5 maart, 20.00 uur, Dorpshuis Fort Vreeswijk,
Fort Vreeswijk 1
Fokkesteeg
Dinsdag 6 maart, 20.00 uur, Wijkhuis De Steeg,
Hoornseschans 101
Galecop
Dinsdag 6 maart, 20.00 uur, Buurtplein Galecop,
Thorbeckepark 183

Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve
Dinsdag 6 maart, 20.00 uur, Buurthuis De Bazuin,
Nedereindseweg 4
Batau-Noord
Dinsdag 6 maart, 20.00 uur, Buurtplein Batau,
Dukatenburg 1
(Hoog)Zandveld, Lekboulevard
Woensdag 7 maart, 20.00 uur, Buurtplein Zuid,
Ratelaar 37

Wilt u zelf geen zonnepanelen op uw huis waar wel duurzame
energie opwekken en ook nog rendement maken? Doe dan
mee aan het Postcoderoosproject Zonnepark Galecop! Met
dit project worden 1186 zonnepanelen van elk 270 Wattpiek
geïnstalleerd op een stuk grond langs de A12 (de Galecopperzoom).
De gemeente Nieuwegein heeft de grond tot 2030 ter beschikking gesteld voor de opwek van zonne-energie. U kunt deelnemen voor 315 euro per paneel. Uw rendement wordt geschat
op 5,5%. Bovendien draagt u hiermee bij aan het opwekken
van duurzame energie in uw eigen buurt.

Interesse?
Kijk dan op www.e-lekstroom.nl/pcr-galecop-zonnieuwegein waar u kunt laten uitrekenen wat voor u de
mogelijkheden zijn. Komt u er niet uit? Mail uw vraag
dan naar info@e-lekstroom.nl.

