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BuurTent
in Batau-Zuid
De BuurTent staat woensdag 16 mei tussen
18.30 en 20.30 uur op de Landauerdrift/
Koetsdrift (ter hoogte van Landauerdrift 36) in
Batau-Zuid. De BuurTent is er voor al uw vragen
over veiligheid en ontwikkelingen in uw buurt.
U kunt in gesprek met de wijkcoördinator en
een medewerker Openbare Orde en Veiligheid
van de gemeente. Daarnaast zijn de wijkagenten en medewerkers van Wijktoezicht aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Preventie woninginbraak
Voor woninginbraakpreventie sluiten preventieadviseurs aan om u te informeren over het
juiste gebruik van uw hang- en sluitwerk. Zij
kunnen u van advies voorzien over het verbeteren van de veiligheidsmaatregelen aan en rond
uw woning.
Burgernet en WhatsApp-groep
In de BuurTent kunt u verder informatie krijgen
over bijvoorbeeld Burgernet of over de mogelijkheden van het formeren van een WhatsAppgroep om zelf of samen met uw buurtgenoten
aan de veiligheid in Batau-Zuid bij te dragen.

De Verhalen van Nieuwegein,
kent u ze?

Meer weten?
Graag tot ziens op 16 mei in de BuurTent. Kunt
u niet aanwezig zijn, maar wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Sander Derksen,
wijkcoördinator Galecop en Batau-Zuid
via tel. (030) 607 19 33 of via mail:
s.derksen@nieuwegein.nl ●

De gemeente Nieuwegein wil haar historie zichtbaar en toegankelijk maken voor inwoners en
bezoekers. Daarvoor wil de gemeente samen met de inwoners een plan maken. De gemeente
nodigt u daarom uit om op woensdagavond 23 mei samen verhalen op te halen over bijzondere
historische gebieden en plekken in de stad.

N

ieuwegein heeft een rijke geschiedenis,
hoewel de gemeente vaak gezien wordt als
een stad met hoogbouw, vele woonwijken en
bedrijventerreinen. Nieuwegein heeft meer: winkels,
uitgaansgelegenheden en recreatiemogelijkheden,
maar ook een zesduizend jaar oude bewoningsgeschiedenis, prachtige kastelen en een bijzonder
strategisch stelsel van kanalen en sluizen. Daarover
zijn vele verhalen te vertellen.
De gemeente nodigt geïnteresseerde inwoners uit om
mee te denken welke belangrijke plekken en verhalen

uit de historie van Nieuwegein we beter zichtbaar en
toegankelijk kunnen maken.
Aanmelden
De avond wordt gehouden op woensdag 23 mei van
19.00 uur tot 21.30 uur in De Lantaern, Utrechtsestraatweg 4 in Nieuwegein. U kunt zich tot 17 mei
aanmelden via d.vanderkooij@nieuwegein.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.nieuwegein.nl. ●

Wijknetwerkvergaderingen
• Batau-Zuid: maandag 14 mei, 19.30 uur,
Rijtuigenhuis, Landauerdrift 2
• Doorslag: dinsdag 15 mei, 20.00 uur,
Parelduiker 13

Winnaars van afstudeeropdracht City West bekend

D

it zijn ze, op de foto! De winnaars
van de Nieuwegein sustainability
development trophee, de wisselbokaal voor de beste ideeën voor duurzame
ontwikkeling van City West. Ze noemden
hun plan: The RENEWegein. Ze wonnen
de bokaal vanwege hun originele ideeën,
ontwerpuitgangspunten en duidelijke en
logische visie. Daarnaast had de groep
veel werk gemaakt van de schetsen.
Susanne Siebers, projectmanager bij de
gemeente, overhandigde de bokaal.
Afstudeeropdracht
Zeven groepen internationale studenten
van Wageningen Universiteit (WUR) gingen met elkaar de strijd aan. De opdracht
was: bedenk innovatieve, groene ideeën
rond water, energie en bebouwde omgeving voor City West; het gebied van het

tram- en busstation en de parkeerplaats
in City. En wel zo, dat deze bijdragen aan
een prettige leefomgeving voor alle gebruikers van City. Twee maanden lang bogen de studenten zich over het gebied. Ze
liepen door City, namen veel informatie in
zich op en bespraken hun eerste ideeën
met bewoners, ontwikkelaars, bedrijven
en projectmedewerkers van de gemeente. Dat resulteerde in zeven posters met
daarop ideeën voor City West.
Bekijk de posters
De zeven posters zijn te zien op het City
Duurzaamheidsfestival op 16 juni aanstaande. Meer informatie hierover volgt.
De gemeente gebruikt de aangedragen
ideeën als inspiratie voor de ontwikkeling
van City West. ●

Gemeentenieuws
Openingstijden rond
Hemelvaartsdag en Pinksteren
Stadswinkel
De gemeentelijke instellingen in het Stadshuis (dus
ook de Stadswinkel) zijn gesloten op Hemelvaartsdag
(donderdag 10 mei) en op de Pinksterdagen (20 en
21 mei). De avondopenstelling op woensdag 9 mei
gaat wel gewoon door. Dan is de Stadswinkel dus
zoals normaal geopend tot 20.00 uur.
Gemeentewerf
Het recyclingstation op de gemeentewerf is op
Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en tijdens de
Pinksterdagen gesloten. Op Pinksterzaterdag (19 mei)
is het echter als normaal geopend.
Natuurkwartier
De buitenruimte van het Natuurkwartier is op
Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en tijdens de
Pinksterdagen (20 en 21 mei) gewoon geopend van
10.00 – 17.00 uur. De Kinderboerderij is op Eerste
Pinksterdag geopend van 10.00 – 17.00 uur en op
Tweede Pinksterdag van 12.00 – 17.00 uur.

Het Milieu Educatie Centrum (MEC) is tijdens de
feestdagen gesloten.
Begraafplaats Noorderveld
Voor het regelen van een uitvaart tijdens Hemelvaartsdag of Pinksteren 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.
Afvalinzameling
Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en op Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei) haalt de RMN (Reinigingsdienst Midden Nederland) geen huisvuil op.
Huishoudens waarbij de RMN normaal op donderdag
of maandag langs komt, kunnen op www.rmn.nl na
het intypen van postcode en huisnummer, zien op
welke andere dag de RMN langs komt. Dit kan één
of meerdere dagen vóór of na een feestdag zijn. Wie
een smartphone heeft kan voor het schema ook de
gratis RMN-app downloaden. ●

Geen eendjes voeren
vanwege gevaar voor botulisme
Op enkele plekken in de gemeente zijn borden geplaatst om bewoners te wijzen op de gevolgen van het voeren
van eenden. Aanleiding hiervoor was het ontstaan van botulisme, vorig jaar in Batau. Het eendjes voeren heeft hier
mogelijk aan bijgedragen. Hoe lekker eendjes stukjes brood ook lijken te vinden: het heeft ook nadelige gevolgen.
Het is niet gezond voor ze en ook te eenzijdig en gaan er vroegtijdig aan dood. Een ander nadeel van eendjes voeren is dat er veel watervogels op een relatief klein stuk water afkomen. De uitwerpselen van al die dieren zorgen
voor overbemesting van het water waardoor gemakkelijker botulisme of blauwalg kan ontstaan.
In de watergangen in het midden van de wijk Batau Noord staan inmiddels op zes plaatsen borden. Verder één in
de vijver van de zuidelijk flat aan de Lijsterbesstraat en één in de watergang bij het Nypelsplantsoen. ●

Last van de buxusrups
in uw tuin?
De buxusrups kan tuinplanten zwaar aantasten. Als dat u
onverhoopt is overkomen, voer de aangetaste plantendelen en rupsen dan af bij het restafval of breng het naar het
Afvalscheidingsstation op de gemeentewerf (hier bij het
restafval storten, dus niet bij het groen). Doe de plantenresten
en rupsen zoveel mogelijk in afgesloten zakken. Lukt dit niet,
dek dan tijdens het transport de lading goed af. Dit voorkomt
dat de rupsen zich verspreiden en nog meer schade aan gaan
richten. ●

Raad en commissies
Raadsinformatiebijeenkomst
16 mei, aanvang 20.00 uur

Duurzame energie in Rijnenburg en
Reijerscop Blijf op de hoogte en denk mee!

I

n het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop
worden tot zeker 2030 geen woningen gebouwd.
De gemeenteraad van Utrecht wil dat hier op grote
schaal duurzame energie geproduceerd wordt. Kiezen we voor energie uit zon, wind of een combinatie
daarvan? Op dit moment werkt een werkgroep hiervoor vier verschillende scenario’s uit met verschillende
varianten voor energie uit zon, wind of een combinatie daarvan. Dit doet de werkgroep samen met
initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden. In
de tweede helft van dit jaar kiest de gemeenteraad
van Utrecht met welk scenario het verder wil gaan.
Kom naar de werkbijeenkomst op 17 mei
Maar voor het zover is kan iedereen die dat wil tijdens werkbijeenkomsten op de voorstellen / schetsen
van de werkgroep reageren en zijn ideeën delen.
Deelname aan een werkbijeenkomst is vrijblijvend en
u kunt zelf bepalen of u één of meerdere bijeenkomsten wilt bezoeken.
Wanneer: donderdag 17 mei 2018
Hoe laat: inloop van 16.00 tot 21.00 uur
Waar: De Schalm, Oranjelaan 10, De Meern
Vervolg
U krijgt tijdens de bijeenkomst informatie van de initiatiefnemers, ontwerpers, experts en de gemeente.
De volgende werkbijeenkomst (in totaal zijn het er
drie) zal vlak voor de zomervakantie plaatsvinden in
het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Ook bij die
werkbijeenkomst kunt u meedenken en ideeën aandragen voor de verdere uitwerking van de scenario’s.

Onderwerp:
Toekomstige inrichting van de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
De bijeenkomst wordt gehouden in het Stadshuis, Stadsplein
1. De uitnodiging staat vermeld op website ris.nieuwegein.nl.

Speciale busdienst naar De Meern
Het college van b&w en de gemeenteraad van Nieuwegein vinden het belangrijk dat ook de mening van
Nieuwegeinse inwoners over de verschillende scenario’s kan worden ingebracht. Om die reden maakt de
gemeente het mogelijk om gebruik te maken van een
speciale busdienst om op 17 mei naar het cultureel
centrum De Schalm in de Meern te reizen. Deze zal
uitgevoerd worden door bussen van POUW vervoer.
De opstapplaatsen en vertrektijden voor de heen- en
terugreis kunt u vinden op www.nieuwegein.nl/
busdienst.

Commissie ABZ
17 mei, aanvang 20.00 uur

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over dit project op
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/duurzamestad/energie en klik dan op het nieuwsbericht
Duurzame energie in Rijnenburg. ●

Onderwerpen:
Dienstverleningsconcept en voorontwerp Atrium Stadshuis
(agendering onder voorbehoud)
Bestemmingsplan kantoorreductie City en Rijnhuizen
Programmabegroting 2019 Regionale Uitvoeringsdienst

Onderwerpen:
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening en
intrekken Brandbeveiligingsverordening
Nieuwegein 2010
Jaarrekening 2017, Ie begrotingswijziging 2018 en
programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Utrecht
Commissie ROM
17 mei, aanvang 20.00 uur

Insprekers/meesprekers kunnen zich aanmelden tot een half
uur voor de vergadering in de betreffende vergaderruimte of
via griffie@nieuwegein.nl.
De commissievergaderingen worden gehouden in het
stadshuis, Stadsplein 1. Agenda’s staan vermeld op website
ris.nieuwegein.nl.
Raadsvergadering
31 mei, aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie
via tel. 14 030 of via mail: griffie@nieuwegein.nl. ●

