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Coaching voor jongeren

Een eigen bedrijf
starten

Tijdens de komende zomervakantie kunnen
jongeren tussen de 15 en 22 jaar uit de gemeenten Stichtse Vecht, Nieuwegein en Utrecht gratis
deelnemen aan het ondernemersproject Zomer
Ondernemer. Het project laat jongeren ervaren hoe
het is om een eigen bedrijf te starten en te runnen.
Ze krijgen daarbij begeleiding, een startkapitaal
en verzekering. Het enige wat deelnemers nodig
hebben is een bedrijfsidee en motivatie. Het doel
van het project is het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij jongeren en het bevorderen
van zelfstandig ondernemerschap.

Openbare fietsenstallingen Nieuwegein

Digitaal in- en uitchecken

O

p maandag 30 april start de gemeente met digitaal
in- en uitchecken van fietsen en scooters in alle gratis
openbare fietsenstallingen in City Nieuwegein. In dit
tijdperk van digitalisering en duurzaamheid is het niet meer
dan logisch dat ook het papieren bonnetje wordt vervangen
door een systeem met barcodepassen en barcodestickers. De
gemeente bespaart hiermee jaarlijks ruim 250.000 papieren
bonnetjes. Daarnaast wordt het stallen van de fietsen en
scooters een stuk eenvoudiger.
Hoe werkt het
Het nieuwe systeem werk heel eenvoudig. Alle stallingsgebruikers ontvangen vanaf 30 april bij aankomst bij één van
fietsenstallingen in City Nieuwegein eenmalig een barcodepas
en bijbehorende barcodesticker voor op de fiets of scooter.
Met behulp van een handscanner worden beide barcodes
gescand bij aankomst. In fietsenstalling De Fietspomp kan
men ook zelf met de barcodepas inchecken. De beheerder
checkt altijd u en uw fiets of scooter uit. De barcodesticker
is geldig in alle drie de fietsenstallingen. Daarnaast kan deze

Nieuwegeinse barcodepas en -sticker ook gebruikt worden
in alle Utrechtse openbare fietsenstallingen.
Zadelpenning
Het nieuwe systeem is voor alle stallingsgebruikers gelijk.
Gebruikers met een zadelpenning kunnen deze inleveren bij
een van de fietsenstallingen en krijgen daarvoor in de plaats
ook een barcodepas en -sticker.
Registratie
Op www.veiligstallen.nl/nieuwegein kunnen gebruikers
zich registreren. Registeren is niet verplicht maar wordt
wel aanbevolen. Het grote voordeel van registratie is dat
gevonden barcodepassen opgestuurd kunnen worden naar
de eigenaar.
De website www.veiligstallen.nl is ontwikkeld door
CROW-Fietsberaad in samenwerking met deelnemende
gemeenten. De site biedt fietsers een overzicht van betaalde
en onbetaalde, bewaakte en onbewaakte, stallingsmogelijkheden in een groot aantal gemeenten in Nederland. ●

Programma
Het project duurt zes weken en begint met een
driedaagse training vanaf 17 juli waarbij de
jongeren alle tools aangereikt krijgen om zelf aan
de slag te kunnen. In de weken die volgen zijn de
deelnemers te gast bij lokale ondernemers voor
workshops, presentaties en rondleidingen. In de
tussentijd werken de deelnemers aan hun bedrijf
waarbij ze worden begeleid door een ervaren
ondernemer. Het project sluit af met een feestelijke
kick out waarbij de jonge ondernemers hun bedrijf
presenteren voor een groot publiek
Gratis deelname
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
www.zomerondernemer.nl. In iedere regio is er
plek voor maximaal dertig deelnemers.
Dit jaar doet de gemeente Nieuwegein voor het
eerst mee aan het project ZomerOndernemer.
Het is een actiepunt uit de economische visie die
samen met ondernemers opgesteld is. Doel van het
project is om een bijdrage te leveren aan het stimu
leren van ondernemerschap in Nieuwegein. ●

Openingstijden

Koningsdag en 4 & 5 mei
Stadswinkel
De gemeentelijke afdelingen in het Stadshuis (dus
ook de Stadswinkel) zijn op Koningsdag (vrijdag 27
april) gesloten. Op vrijdag 4 mei is de Stadswinkel
geopend tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en afvalinzameling
Op Koningsdag (vrijdag 27 april) is RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) gesloten en vindt er geen
inzameling plaats. Ook het recyclingstation is deze
dag dicht. De container die normaal gesproken op
deze vrijdag wordt geleegd, wordt nu op een andere
dag geleegd. Via de gratis RMN-app en via de website www.rmn.nl kunt u, na het intypen van postcode
en huisnummer, op het inzamelschema zien op welke
dag RMN in uw straat langskomt. Let op: Dit kan
voor of na Koningsdag zijn. De container moet die

dag zoals altijd voor 7.30 uur aan de weg staan.
Op vrijdag 4 mei wordt het afval wel gewoon
opgehaald.
Natuurkwartier
De buitenruimte van het Natuurkwartier is op
Koningsdag (vrijdag 27 april) en op Bevrijdingsdag
(zaterdag 5 mei) als normaal geopend (van 10.00
- 17.00 uur). Dat geldt ook voor de Kinderboerderij.
Begraafplaats Noorderveld
Voor het regelen van een uitvaart op Koningsdag
kunt u terecht bij de medewerkers van begraafplaats Noorderveld, via tel. 06 51 20 51 13.
Vergeet niet het aanmeldingsformulier te mailen
naar: noorderveld@nieuwegein.nl ●

De gemeente
feliciteert…
Het bruidspaar Vissers-Pol met hun zestigjarig
huwelijk. Burgemeester Frans Backhuijs is bij het
paar op bezoek geweest om hen in de bloemetjes
te zetten.

Gemeentenieuws
Dinsdag 1 mei op Drilleveld.

BuurTent in Jutphaas

I

n de zogeheten Buurtent kunt u terecht voor informatie over de veiligheid van uw woning, uw buurt
en de ontwikkelingen daarin. Aanstaande dinsdag
staat de tent tussen 18.30 en 20.30 uur op het
Drilleveld in Jutphaas. De tent wordt opgezet door
bewoners.
Mitros en Jutphaas Wonen zullen aanwezig zijn om
toelichting te geven over het onderhoud dat zij uitvoeren aan de woningen in de buurt. Daarnaast kunt
u in gesprek met politie en Toezicht & Handhaving
over veiligheidszaken en waar en wanneer u hierover
bij hen terecht kan.
Preventieadviseurs sluiten aan om u te informeren

over het juiste gebruik van uw hang- en sluitwerk
en kunnen u van advies voorzien over het verbeteren van de veiligheidsmaatregelen aan en rond
uw woning. Verder zijn een jongerenwerker van
MOvactor, de wijkcoördinator Jutphaas-Wijkersloot
en een medewerker Openbare Orde en Veiligheid van
de gemeente Nieuwegein aanwezig. Zij staan paraat
met informatie over het begeleiden van jongeren
uit de buurt, ontwikkelingen in en voor de buurt en
projecten als Burgernet en WhatsApp groepen.
U kunt bij de Buurtent kortom terecht met al uw
vragen over veiligheid in de buurt. U bent van harte
welkom. ●

Huiselijk geweld…?

Deel uw zorgen
Geweld in huiselijke kring is één van de meest omvangrijke
geweldsvormen in onze samenleving. Meer dan 45% van de
bevolking is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. In elke
klas zit een kind dat wordt mishandeld of verwaarloosd. Ziet u
tekenen van huiselijk geweld in je omgeving? Dan is het belangrijk dat u iets doet. Ook als u twijfelt.
Deel uw zorgen
Wat kunt u doen als u tekenen ziet die kunnen duiden op huiselijk geweld?
• Praat erover met iemand die u vertrouwt zoals een familielid,
vriend of de huisarts.
Vaak bent u niet de enige die iets heeft gemerkt. Samen kunt u
bespreken wat u hierna het beste kunt doen.
• Bel met Veilig Thuis op 0800 2000 (gratis en 24 per dag bereikbaar).
Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft
met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en u advies geven.
• Directe nood? Loopt het uit de hand en dreigt er acuut gevaar,
bel 112, het landelijke nummer. De politie is opgeleid om met
huiselijk geweld om te gaan.
Voor meer informatie: zie www.vooreenveiligthuis.nl ●

H.C. de Jong en zijn vrouw tijdens de lintjesregen van vorig jaar.

H.C. de Jong ontving vorig jaar een lintje

‘Ik vind vooral de waardering
die er uit spreekt heel fijn’

E

lk jaar rond Koningsdag vindt de lintjes
regen plaats. Voorgedragen mensen die zich
gedurende langere tijd belangeloos en op
bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving ontvangen dan een Koninklijke Onderscheiding. Ook in Nieuwegein krijgen elk jaar enkele
inwoners zo’n onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Vorig jaar overkwam
dat de heer H.C. de Jong. Hij werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau. ‘Ik vond dat een
hele eer’, zegt hij. ‘Vooral om de waardering die er
uit spreekt. Het was een fijn moment. Er was veel
familie bij en iedereen was heel enthousiast. Ook
nadien heb ik nog veel reacties gehad van mensen
om me heen en bij de organisaties waarvoor ik
vrijwilligerswerk doe. Echt hartstikke leuk!
Desto
De heer De Jong was penningmeester/administrateur van de Christelijke vereniging Desto in
Vleuten, een vereniging van ruim 1600 leden
waarbinnen diverse sporten zoals voetbal, tennis
en jeu-de-boules worden beoefend. Daarnaast
is hij voor Desto ook archivaris. Ook organiseert
hij nog wekelijks de jeu-de-boules wedstrijden.
Vrijwilligersactiviteiten die al in 1971 begonnen
zijn. Sinds 2006 is hij daarnaast ook nog penningmeester van de Stichting Begraafplaats Oud Zuilen
in Maarssen.

Commissie
‘Ik ben heel blij met mijn onderscheiding maar toch heb
ik er ook wat bedenkingen bij’, zegt de heer De Jong.
‘Zo zou het eenvoudiger en toegankelijker moeten zijn
om een onderscheiding aan te vragen, bijvoorbeeld bij
een onafhankelijke commissie die de zaken vervolgens
verder afhandelt. Nu ben je afhankelijk van iemand die je
voordraagt en daar veel moeite voor moet doen. Waarschijnlijk zijn er veel mensen die ook al jaren vrijwilligerswerk doen zonder dat die ooit een lintje krijgen.’
Je maakt mensen blij
Maar al met al had ik het allemaal niet willen missen.
We hebben een hele fijne dag gehad en zoals ik al zei
voelt de waardering die je krijgt gewoon heel goed. Daar
doe je het niet voor maar het is wel heel motiverend
om met veel plezier door te gaan. Ik kan het iedereen
aanraden die iemand kent die wellicht voor een lintje in
aanmerking komt: vraag het aan. Je maakt mensen er
echt heel blij mee.’
Wilt u ook iemand voordragen voor een Koninklijke
Onderscheiding? Neem dan contact op met Frances
Geerlings van het bestuurssecretariaat van de gemeen
te via tel. (030) 607 15 14. Samen met haar kunt u
doornemen wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor meer
informatie over het voordragen ook op www.lintjes.nl/
voordragen of op de gemeentelijke website:
www.nieuwegein.nl ●

Spreekuur zorg
en welzijn
Iedereen die advies of informatie wil op het gebied van zorg en
welzijn kan terecht bij het spreekuur onafhankelijke cliëntondersteuning. Hieronder ziet u waar en wanneer u hiervoor terecht
kunt.
Buurtplein Batau (dinsdag)
1 mei, 5 juni, 3 juli
Buurtplein Zuid (donderdag)
17 mei, 21 juni, 19 juli
Het spreekuur is steeds van 10.00 – 12.30 uur.

Raadsbijeenkomsten
Raadsvergadering
26 april, aanvang 20.00 uur
Onderwerpen:
• Benoemingen tot commissielid, tot lid auditcommissie en tot
raadsrapporteur
• Begroting 2019 AVU
• Kadernota 2019 RMN
• Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie over kredietvoteringen
De raadsvergadering vindt plaats in het Stadshuis, Stadsplein 1.
De agenda staat vermeld op ris.nieuwegein.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via
tel. 30 of mail: griffie@nieuwegein.nl.

