De gemeentepagina is een uitgave
van de gemeente Nieuwegein,
Team Communicatie.
mail: redactie@nieuwegein.nl

Gemeentenieuws

Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

woensdag 4 april 2018

Voor houders Stadspas

Uitjes in april

Zaterdag 7 april
Kom in de kas in de regio Bommelerwaard
Zaterdag 14 april
Haagse markt
Zaterdag 21 april
Rondrit Veluwe
Zaterdag 28 april
Tulpenfestival Noordoostpolder
Op de dagen dat de bus rijdt worden de deel
nemers vanaf 10.00 uur opgehaald.

De nieuwe gemeenteraad Fototeam KenM

33 raadsleden van wie 14 nieuw

Gemeenteraad geïnstalleerd

D

onderdagavond 29 maart is de nieuwe gemeenteraad van Nieuwegein geïnstalleerd. De dag ervoor
namen de oude raadsleden afscheid. In totaal zijn er
33 raadsleden. Er zijn 14 nieuwe raadsleden, onder wie de
huidige vier wethouders die tijdelijk zowel raadslid als wethouder zijn totdat de nieuwe wethouders benoemd zijn.
Er zijn 23 raadsleden (inclusief de 11 lijsttrekkers) met
voorkeursstemmen benoemd. Twee raadsleden hebben hun
benoeming niet aangenomen, zodat de volgende op de lijst
is benoemd. Mladen Acinger neemt de zetel van Dirk de
Knecht van GroenLinks over en Ton de Mol die van Ann de
Wolf, die met voorkeursstemmen was benoemd.
Frank Verdam gaat in de gemeenteraad plaatsnemen
onder de fractienaam Groep Verdam en dus niet bij de
fractie Ieders Belang waar hij op de lijst stond. Dit is geen
afsplitsing, omdat dit al bekend was vóór de installatie. De
gemeenteraad telt nu dus 12 fracties. Marianne Kallen-
Morren voert als informateur verkennende gesprekken met
alle fracties over de formatie.

Geïnstalleerde raadsleden
De namen van de geïnstalleerde raadsleden zijn (in alfabetische
volgorde): Mladen Acinger, Hans Adriani, Haseena Bakhtali,
Monique de Beer, Marian Bijvoet, Marco Diekstra, Ellie Eggengoor, Stefano Elias, John van Engelen, Vincent van Esch, Johan
Gadella, Mart Hack, Annie van den Heuvel, Gerben Horst, Ton
de Mol, Martin Monrooij, Patricia Nowak, Heleen Peters, Anita
van Schaik, Henk Jan Schat, Ineke Schiltkamp-van Dixhoorn,
Marieke Schouten, Rija van der Sluiszen-de Jong, Mark Snoeren, Peter Snoeren, Marianne Spalburg-van der Meer, Martijn
Stekelenburg, Herman Troost, Jacqueline Verbeek, Frank
Verdam, Tom Verhoeve, Kelly Vizee en Herman van Wiggen.
Vertrekkende raadsleden
De raadsleden die afscheid genomen hebben zijn (in alfabetische volgorde): Renée Blom,Laura Bruinsma, Frank van den
Heuvel, Hasan Inekci, Anton Jägers, Haitze de Jong, Casper
Langerak, Didi el Moussaoui, Harry Rietveld, Aarti Soerdjbalie,
Vincent Verhaar, Ad Visschers, Erik van de Voort en Ingrid de
Vries. ●

Raad en commissies
Commissie ABZ
12 april , aanvang 20.00 uur
Onderwerp: Rapport Rekenkamercommissie Kredietvoteringen en Regionale ontwikkelingen
Commissie ROM
12 april, aanvang 20.00 uur
Bovenstaande vergaderingen worden gehouden in het
stadshuis, Stadsplein 1. Agenda’s staan vermeld op
website ris.nieuwegein.nl.
Raadsinformatiebijeenkomst
19 april 2018, aanvang 20.00 uur
Onderwerp: Beheer Openbare Ruimte
Deze bijeenkomst wordt gehouden op de Gemeentewerf, Utrechthaven 1-1. De uitnodiging staat vermeld op
website ris.nieuwegein.nl.
Raadsvergadering
26 april, aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie via tel.14 030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl.

Watervriendelijke tuinen

I

n de maand april organiseren verschillende
gemeenten, waterschappen en tuincentra samen de
‘Maand van de Watervriendelijke tuin’. Tijdens deze
maand maken zij tuinbezitters bewust van het nut en
noodzaak van water- en hittebestendige tuinen. Al
met kleine aanpassingen in de tuin worden wateroverlast en hittestress tegengegaan.
Actiemaand april
De plaatselijke tuincentra in Nieuwegein geven in
de maand april speciale aandacht voor het thema’s
‘water’. Deskundig personeel is aanwezig en folders
met ideeën voor een watervriendelijke tuin liggen in
de tuincentra voor u klaar. Op de inloopdagen kan
men terecht voor een gratis advies van een tuindeskundige in de tuincentra van Groenrijk Baars (14
april), de Praxis Nieuwegein (21 april) en de Hornbach
Nieuwegein (volgt). Groenrijk Baars geeft tevens een
korting van € 25,- op de aanschaf van een regenton
in de maand april. Zie voor meer informatie www.
nieuwegein.nl/watervriendelijketuin/.
Handboek voor de watervriendelijke tuin
Om tuincentra, en indirect de tuinbezitter, nog verder
op weg te helpen met het vergroenen van Nederland,

is het Handboek voor de watervriendelijke tuin ontwikkeld. Met behulp van 19 tips hebben tuincentra
een mooie leidraad om hun klanten te informeren en
heeft de tuinbezitter een duidelijk naslagwerk om de
stappen naar een groenere tuin succesvol te doorlopen. Het handboek is te downloaden van https://
www.tuinbranche.nl. ●

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurens van Miltenburg, gemeente
Nieuwegein, telefoon (030) 607 1461,
l.vanmiltenburg@nieuwegein.nl

City Nieuwegein

Duurzaamste binnenstad?
Zo’n 45 enthousiaste internationale studenten van de Wageningen Universiteit maakten vorige week kennis met City Nieuwegein. Ze onderzoeken
hoe ze van City Nieuwegein de meest duurzame binnenstad van Nederland
kunnen maken. Er zijn namelijk plannen om van het tram- en busstation in
Nieuwegein een hoogwaardig OV-knooppunt te maken en in het gebied er
omheen 1.500 nieuwe woningen te bouwen.
De studenten kunnen nu aan de slag om baanbrekende en inspirerende
ontwerpen te maken. Wij zijn vol verwachting..... ●

