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Raadsbijeenkomsten
In juni/juli vinden de volgende bijeenkomsten
plaats:
Commissie SAM
20 juni 2018, aanvang 20.00 uur
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
Inrichtingsplan uitvoering Wsw
Jaarrekening 2017 en begroting 2019 GGDrU
Jaarrekening 2017 en begroting 2019 WIL
Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Stichtse
Groenlanden
Regionale Ontwikkelingen
Commissie Financiële stukken
21 juni 2018, aanvang 20.00 uur
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
Jaarrekening 2017
Jaarstukken 2017 Grondbedrijf
Voorjaarsnota 2018
Kadernota 2019

Buurtbijeenkomst op 23 juni

Vernieuwingen Schansen-Noord

O

p zaterdag 23 juni is er een buurtbijeenkomst van 15.00
uur tot 17.00 uur in Basisschool De Schouw, Dintherseschans 30. Bewoners gaan tijdens deze bijeenkomst met
elkaar in gesprek over een verbeterslag van hun buurt. Samen
willen we tijdens deze bijeenkomst een eerste stap te zetten
naar een gezamenlijk plan hoe de openbare ruimte in de buurt
vernieuwd kan worden. De wensen, aandachtspunten en kansen
van bewoners worden vastgelegd in een kansenkaart voor de
buurt. Op basis van deze kaart krijgt de gemeenteraad dit najaar
een budgetvoorstel voorgelegd.
Betere Buurten
De gemeente Nieuwegein is haar buurten duurzaam aan het
vernieuwen zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun
buurt kunnen wonen. De Schansen-Noord in de wijk Fokkesteeg
is de vierde buurt in Nieuwegein die de gemeente wil gaan

opknappen. De eerste woningen werden bijna 40 jaar geleden
opgeleverd en de wijk is dan ook toe aan vernieuwing. Het
project Betere Buurten is eerder al begonnen in Merwestein, de
Rijtuigenbuurt en de Sluyterslaan en omgeving. De gemeente
gaat dit jaar samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties inventariseren wat er nodig is om de
openbare ruimte van Schansen-Noord leefbaarder te maken. Het
gaat daarbij om het groen, de speelplekken, afvalinzameling, de
paden, straten en de verlichting.
Aanmelden
Alle inwoners van Schansen-Noord hebben een schriftelijke
uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen. Zij kunnen zich
aanmelden via schansennoord@nieuwegein.nl. Voor meer informatie: www.ikbennieuwegein.nl/schansennoord. ●

Meer afvaarten in zomerdienstregeling

Fiets-Voetveer Vrevia

V

revia is het voet- en fietsveer tussen Nieuwegein en Vianen. Dit veer vaart volgens de
zomerdienstregeling vanaf vrijdag 15 juni tot
en met zondag 2 september op vrijdagen, zaterdagen
en zondagen langer dan normaal door. Het veer vaart
dan door tot ’s avonds 20.30 uur.
Voorzitter Paul Reusch van Vrevia “De verlengde vaartijden zijn afgelopen jaren door het publiek omarmd.
Op een mooie zomerse avond hebben veel recreanten behoefte aan de vaarverbinding tussen Vianen en
Nieuwegein.”
De zomervaartijd is een samenwerking tussen Vrevia
en restaurant Ponthoeve. Bas Baars van ponthoeve: “Gasten uit Nieuwegein zijn dus ook na 18:00
uur nog welkom voor een lekkere pannenkoek. De
keuken houdt rekening met de laatste afvaart van het
pontje”.
Gedeputeerde Dennis Straat en de wethouders Ellie
Eggengoor (Nieuwegein) en André Landwehr (Vianen) luidden vrijdagmiddag 14 juni de zomerdienstregeling van Fiets-Voetveer Vrevia in. Er werd midden
op de Lek een scheepsbel geluid om de zomerdienstregeling te starten.
De gedeputeerde gaf aan dat het Vrevia veer voor
hem zo bijzonder is omdat het én economisch, én
toeristisch én historisch een belangrijke verbinding
is. “De route Napoleon ging hier al over de Lek en

nog steeds is het een dagelijkse route voor velen uit de
regio”. Daarbij is een pontje “oerhollands en een moment van rust in een soms drukke dag”.
Nadere informatie over vaartijden is te vinden op www.
vrevia.nl over ponthoeve www.ponthoeve.nl. ●

Kinderboerderij IJsselstee

3 juli gesloten

Kinderboerderij IJsselstee en het Milieu Educatief Centrum
(MEC) zijn op dinsdag 3 juli gesloten voor het publiek
vanwege een besloten activiteit.
De vlindertuin en de speeltuin zijn wel toegankelijk.
Vanaf woensdag 4 juli zijn bezoekers weer van harte welkom in het Natuurkwartier. Kijk op www.natuurkwartier.nl
voor de reguliere openingstijden. ●

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
28 juni, aanvang 20.00 uur
Raadsvergadering Financiële stukken
5 juli 2018, aanvang 20.00 uur
Raadsinformatieavond
12 juli 2018, aanvang 20.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de griffie via telefoonnummer 14 030 of
via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Festival ‘City made by you’

Gezellige drukte
Leuk dat jullie er waren
afgelopen zaterdag.
Bedankt voor jullie
bezoek en reacties.
Ook organisatie en
deelnemers bedankt.
Samen maken we City
Nieuwegein aantrekkelijk, levendig en
duurzaam!

