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Tips om woninginbraak
te voorkomen
Nieuwegein veilig met elkaar. Dat betekent: samen
verantwoordelijk voor veilige buurten. Met z’n allen
willen we voorkomen dat iemand inbreekt en waardevolle spullen uit de huizen steelt. Lees hier hoe u
zelf de kans op een woninginbraak kunt verkleinen.

2 juni

Tips voor in en om uw huis:

Dag van de Bouw

Neem een kijkje bij de
Prinses Beatrixsluis
Zaterdag 2 juni is het De Dag van de Bouw. Op
deze dag stelt Sas van Vreeswijk tussen 10.00 en
16.00 uur de bouwplaats van de Prinses Beatrixsluis
open voor publiek. Er is het afgelopen jaar hard aan
gewerkt en daardoor is er veel veranderd op het
bouwterrein. Kortom: veel nieuws te zien! U kunt op
deze dag de vorderingen van de derde kolk bekijken.
Ook kunt u meer te weten komen over de techniek
achter de sluisdeuren en u kunt de technische ruimte
in de witte huisjes bewonderen. Natuurlijk kunt u ook
een kijkje nemen bij sluis 1 en 2.

Activiteiten voor kinderen
Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Zo
kunnen ze een kijkje nemen in verschillende machines, springen op het springkussen of zelf aan de slag
gaan met een mini-graafmachine.
Aanmelden niet nodig
U bent zaterdag 2 juni tussen 10.00 en 16.00 uur
van harte welkom op Defensiedok 10 in Nieuwegein.
Aanmelden is niet nodig. ●

Nieuwe toegangswegen bedrijventerrein Liesbosch - Laagraven
Bedrijventerrein LiesboschLaagraven, gelegen tussen het
Merwedekanaal, de provinciale
weg N408 en de A12, krijgt twee
nieuwe toegangswegen (vanaf de
N408). De bestaande toegangsweg (Ravenswade) wordt aangepast. Doel is om de doorstroming
van het verkeer te verbeteren
en veiliger te maken. Daarvoor

moeten de bestaande knelpunten
worden opgelost.
Initiatiefnemer en verantwoordelijke voor dit project is Laagraven
Investment, de ontwikkelaar
en eigenaar van verschillende
percelen grond en opstallen op
het bedrijventerrein. Laagraven
Investment is dan ook het

aanspreekpunt voor dit project.
Wel is er sprake van een nauwe
samenwerking met de provincie
Utrecht en de gemeente
Nieuwegein.
Meer informatie over het
project vindt u op
www.nieuwe-infra-liesbosch.nl.

De gemeente feliciteert…

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
• Sluit altijd ramen en doe de deur op slot als u
(even) het huis uit gaat. Laat ’s avonds een lamp
aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. Dit kan
met tijd- of schemerschakelaars.
• Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het zicht.
• Bewaar niet te veel contant geld in huis.
• Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis
te letten als u voor langere tijd weg bent.
• Heeft u struiken rondom uw huis? Zorg ervoor
dat deze kort zijn, zodat uw huis voor buren en
voorbijgangers goed te zien is.
• Woon je in een studentenhuis? Doe dan ook altijd
je kamerdeur op slot als je (even) naar buiten gaat.
Neem zoveel mogelijk waardevolle spullen mee als
je langere tijd weggaat. ●

Openingstijden rond
Pinksteren
Stadswinkel
De gemeentelijke instellingen in het Stadshuis (dus
ook de Stadswinkel) zijn gesloten tijdens de Pinksterdagen (20 en 21 mei).
Gemeentewerf
Het recyclingstation op de gemeentewerf is tijdens de
Pinksterdagen gesloten. Op Pinksterzaterdag (19 mei)
is het echter als normaal geopend.
Natuurkwartier
De buitenruimte van het Natuurkwartier is 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 de Pinksterdagen 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.

Het echtpaar Lammers-Kerklaan (links) en het echtpaar van Dijk-Baatenburg de Jong (rechts) met hun 60 jarig huwelijk.
Burgemeester Frans Backhuijs is bij beide echtparen op bezoek geweest om hen te feliciteren en in de bloemetjes te zetten.

Afvalinzameling
Op Tweede Pinksterdag (maandag 21 mei) haalt de
RMN (Reinigingsdienst Midden Nederland) geen
huisvuil op. Huishoudens waarbij de RMN normaal
op 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 Tweede Pinksterdag zijn.
Wie een smartphone heeft kan voor het schema ook
de gratis RMN-app downloaden.

Gemeentenieuws
Gemeente geeft 60.000 euro
aan ondernemers met sociale projecten

E

en deskundige jury heeft onlangs een bedrag
van 40.000 euro toegekend aan het project
Groene Bouwhekken. De pizzabakkers van
Dok30 kregen 20.000 euro. Het ging hier om de
door de gemeente uitgeschreven Challenge Nieuwegein@work. Die was bedoeld voor ondernemers die
projecten of concepten hebben ontwikkeld waarbij
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
Nieuwegein aan het werk kunnen. Uit de vijftien
ingediende plannen van enthousiaste ondernemers,
werden er vier genomineerd, waarvan uiteindelijk de
genoemde twee projecten in de prijzen vielen.
Groene bouwhekken
Ondernemer Hugo Ward over zijn project: ‘Het komt
er op neer dat we in plaats van de gebruikelijke,
saaie, grijze hekken rond bouwlocaties mooie houten
afscheidingen plaatsen met plantenbakken met

steeds bloeiende planten er in. Dat ziet er een stuk
vrolijker uit. Bij het plaatsen van de hekken, het transport en het beheer van de planten zetten we mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Daarvoor
staan we in contact met lokale sociale werkplaatsen
en andere instanties op dat gebied. We bieden mensen uit Nieuwegein een opleiding en een werkplek.
De meeste van hen stromen door naar betaald werk.’
Pizzabakkers
Bij Dok30 worden de pizza’s ook gemaakt door
Nieuwegeiners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Behalve een fijne werkplek, krijgen ze ook een opleiding tot gecertificeerd pizzabakker. Ook leren hoe ze
met klanten om moeten gaan. Ze worden voortdurend gecoacht, een half jaar, gedurende drie á vier
dagen per week. 86% van hen stroomt daarna door
naar betaald werk. ●

De winst van IkPas
De maand maart stond in het teken van IkPas, een jaarlijkse terugkerende actie in Nederland om mensen bewust te
maken van hun alcoholgebruik. Zij worden in deze maand
uitgedaagd om dertig of veertig dagen lang geen alcohol
te drinken. En met succes; uit landelijk onderzoek blijkt
dat 70% structureel minder drinkt na deelname aan IkPas.
Ton de gruijter heeft meegedaan en zijn ervaringen
gedeeld in zijn blog ‘woordenwisseling met Nieuwegein’:
‘Nu de gewoonte is doorbroken vind ik het - vooralsnog - vreemd dat ze is ontstaan. Daar zit, naast de eerder
bemerkte fysieke voordelen, de winst.‘
De gemeente Nieuwegein deed dit jaar voor de vierde
keer mee aan IkPas. Dit jaar deden wederom meer mensen
mee ten opzichte van vorig jaar. Regionaal hebben in de
regio Utrecht 1056 mensen deelgenomen waarvan 87 uit
Nieuwegein. Wat vooral belangrijk is, is dat de campagne
IkPas zichtbaar was in Nieuwegein. Veel mensen hebben
nagedacht of met elkaar gesproken over de rol van alcohol in hun leven of in de samenleving.
Meer informatie op: https://ikpas.nl/regios/utrecht/ ●

Raad en commissies

Duurzame energie in Rijnenburg
en Reijerscop

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.

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.
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. ●

Raadsinformatiebijeenkomst
16 mei, aanvang 20.00 uur
Onderwerp:
• Toekomstige inrichting van de uitvoering van de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw)
Commissie ABZ
17 mei aanvang 20.00 uur
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
Onderwerpen:
• Dienstverleningsconcept en voorontwerp Atrium Stadshuis
• Bestemmingsplan kantoorreductie City en Rijnhuizen
• Programmabegroting 2019 Regionale Uitvoeringsdienst
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.
Gemeenteraadsvergadering
31 mei, aanvang 20.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie
via tel.14 030 of via mali: griffie@nieuwegein.nl. ●

