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Maak Nieuwegein
wereldberoemd!
Nieuwegein barst van de bijzondere geschiedenis, historische
objecten en unieke verhalen. Sommige zijn bekend andere zijn
minder bekend. De provincie Utrecht is gestart met de campagne Utrecht Wereldberoemd. Help mee en maak Nieuwegein
wereldberoemd. Deze zomer willen we ons erfgoed nog beter in
de schijnwerpers zetten. En daar hebben we uw hulp bij nodig!
Doe mee met de prijsvraag en zend uw idee in voor 15 juni 2018
via de website: www.utrechtwereldberoemd.
nl. Vraag aandacht voor wat u belangrijk vindt
en maak kans op mooie prijzen!
Laat je inspireren door het filmpje van de
burgemeester van Nieuwegein
www.utrechtwereldberoemd.nl/nieuws/15 ●

Armoederegelingen voor kinderen

S

teeds meer gezinnen met een laag inkomen
maken gebruik van armoederegelingen. Uit
cijfers van afgelopen jaar is er een forse stijging
te zien in het aantal fiets- en computerregelingen en
de participatieregelingen. En dat is goed nieuws. Dit
betekent dat het extra geld van het Rijk, om armoede
onder kinderen tegen te gaan, goed is ingezet.
Regelingen
De regelingen zijn afgelopen jaar uitgebreid met het
extra geld van het Rijk:
1.Het bedrag dat gezinnen kunnen besteden aan een
(nieuwe) fiets is verhoogd naar max €350,- èn de
fiets hoeft niet meer te worden betaald vanuit de
participatieregeling.
2. De computerregeling is uitgebreid zodat meer
kinderen een computer kunnen aanschaffen
voor hun school of opleiding. Niet meer één
laptop per gezin, maar voor elk kind op het

De gemeente
feliciteert…
.... het eerste elftal van
Geinoord met hun kampioenschap en promotie naar de
1e divisie. Dit elftal heeft
afgelopen jaar laten zien
dat je door teamspirit van
een achterstandspositie toch
nog kampioen kan worden.
De beslissende wedstrijd is
afgelopen zaterdag 19 mei
gespeeld op eigen grond
tegen stadsgenoot JSV.

voortgezet onderwijs een laptop. Ook kunnen
kinderen vaker een nieuwe laptop krijgen, dit is
aangepast van eens per 6 jaar naar eens per 4 jaar.
3. Met de participatieregeling is er jaarlijks 225,per kind beschikbaar om te besteden aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals
schoolreisjes, sportkleding of contributie voor
een (sport)vereniging.
Stichting Leergeld voert de participatieregeling,
fiets- en computer regeling uit voor de gemeente Nieuwegein. Kijk voor meer informatie op:
www.leergeld.nl/nieuwegein
4. De Stadspas is nu ook voor kinderen uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 125%
van het sociaal wettelijk minimum. De Stadspas
geeft kinderen de mogelijkheid om gratis of
met fikse korting deel te nemen aan sportieve
en culturele activiteiten. Het aanbod wordt
maandelijks uitgebreid. Meer informatie:
www.nieuwegeinstadspas.nl ●

De gemeente feliciteert…
... het echtpaar
Oosthuizen-Dijks met
hun 60 jarig huwelijk.
Burgemeester Frans
Backhuijs is op bezoek
geweest om het
echtpaar te feliciteren.

Gemeentenieuws
Raad
mei/juni 2018
31 mei 2018
Raadvergadering
Op donderdag 31 mei vergadert de gemeenteraad. Op de voorlopige agenda voor deze agenda
staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Voorstel inzake dienstverleningsconcept en
voorontwerp Atrium
• Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan
Kantoorreductie Binnenstad en Rijnhuizen
• Voorstel inzake wijziging Algemene plaatselijke
verordening en intrekking Brandbeveiligingsverordening Nieuwegein 2010

Leerling krijgt cheque voor idee:
maak energie met schommel

B

reng de schommel in beweging en
daarmee maak je energie. Het idee
ontstond bij leerling Brit van groep
7 van basisschool de Trompetvogel. Brit
schreef vervolgens een brief aan de burgemeester met de vraag of de gemeente
haar met haar idee kon verder helpen.
Maandag kreeg de jonge Brit uit handen

van wethouder Peter Snoeren symbolisch
een cheque uitgereikt. Het bedrag van
5000 euro is bestemd voor een haalbaarheidsonderzoek naar het idee van de
leerlinge om energie op te wekken met
behulp van schommelen. De leerlingen
van groep 7 kregen ter inspiratie een
knijpkat van de wethouder namens de

Voelen, proeven, zien,
ruiken en horen

• Voorstel inzake zienswijze ontwerp programmabegroting 2019 Regionale uitvoeringsdienst
Utrecht (RUD)

gemeente. Stichting Art Park Energy gaat
het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. De
leerlingen van groep 7 worden de komende tijd uitgedaagd onder begeleiding van
GO-APE mee te ontwerpen aan speellocaties waar energie kan worden opgewekt.
Eind september is het haalbaarheidsonderzoek gereed. ●

City made by you
Maak City de meest duurzame
binnenstad
Zaterdag 16 juni

Kom zaterdag 16 juni naar City, de binnenstad en
beleef duurzaamheid! Kom voelen, proeven, zien,
ruiken en horen. Met duurzame thema’s: wonen,
vervoer, energie, produceren en eten.

10.00 – 17.00 uur

Stadshuis en Raadstede

City Nieuwegein wordt doorontwikkeld tot een levendige
en aantrekkelijke binnenstad voor bewoners, bedrijven en
bezoekers. De ambitie is zelfs om van City Nieuwegein de
meest duurzame binnenstad van Nederland te maken.
De binnenstad is ook van jou, dus ook jij kunt aangeven
wat je graag wilt in City. Dat kan zaterdag 16 juni van
10.00 tot 17.00 uur. Locatie: Stadshuis en Raadstede. Je
kunt er op een leuke manier meer te weten komen over
de innovatieve, duurzame ideeën voor City. En je kunt
jouw ideeën geven voor een duurzame, levendige en
aantrekkelijke binnenstad.

• Voorstel inzake zienswijze ontwerp jaarstukken
2017, ontwerp programmabegroting 2019
tevens 1e wijziging begroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

4 juni 2018
Extra raadsvergadering
Maandag 4 juni 2018 komt de gemeenteraad in
een extra vergadering bijeen. In deze openbare
vergadering worden de strategische agenda
van de raad vastgesteld en het coalitieakkoord
besproken.

6 juni 2018
Extra raadsvergadering
Woensdag 6 juni vergadert de gemeenteraad
opnieuw in een extra vergadering. In deze
openbare vergadering worden de wethouders
benoemd en beëdigd en staan verder de benoeming van de waarnemend voorzitter van de raad,
de benoemingen van leden van het presidium, de
werkgeverscommissie en de onderzoekscommissie geloofsbrieven op de voorlopige agenda.
Alle genoemde raadsvergaderingen worden
gehouden in het Stadshuis, Stadsplein 1 en
beginnen om 20.00 uur. De agenda’s voor de
raadsvergaderingen staan vermeld op website ris.
nieuwegein.nl.

Ook zijn er activiteiten gericht op duurzaamheid.
Binnenkort meer over wat er te beleven valt.

www.city-nieuwegein.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de griffie via telefoonnummer 14 030 of
via het emailadres griffie@nieuwegein.nl. ●

Uitnodiging voor gesprek op
vastgoedbeurs PROVADA

D

e vastgoedbeurs Provada vindt 5,
6 en 7 juni plaats in de Amsterdam
RAI. De gemeente Nieuwegein
presenteert zich met elf andere gemeenten als gezamenlijke regio Utrecht op
de beurs. Ondernemers zijn van harte
welkom om te netwerken en zich te laten
informeren over de laatste ontwikkelingen
op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en kantoortransformaties.
Regio Utrecht
U ontmoet de regio Utrecht op stand
23 in hal 12! De gemeente Nieuwegein
informeert u over de ontwikkelmoge-

lijkheden in City (de binnenstad), over
bedrijvenpark Het Klooster en de transformatie van kantorengebied Rijnhuizen naar
een nieuwe wijk waar wonen, werken en
recreatie mogelijk is.
Regio Utrecht is één van de meest
competitieve regio’s van Europa. Kenmerkend is de centrale ligging in Nederland,
gerenommeerde kennisinstellingen, een
bloeiende creatieve sector en uitstekende
bedrijfs- en woonlocaties. De gemeente
nodigt u uit om nader kennis te maken
met regio Utrecht en te investeren in het
midden van Nederland.

Meer weten?
Kijk voor het programma op
www.provada.nl/nl/bedrijfsprofiel/
utrecht-regio
U kunt met vragen ook terecht bij
team Economische Zaken: Barbara
Timmermans op (030) 607 14 48 of
06-46316790 of Dali Stankovic op
(030) 607 14 64 of 06-30289880
of per e-mail op ondernemen@
nieuwegein.nl. ●

