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Mogelijk
geluidshinder
Festival By
the Creek
Op zaterdag 7 juli vindt van 12.00 tot
23.00 uur het By the Creek Festival plaats
in recreatiegebied Middelwaard in Vianen.
Mogelijk hoort u in de zuidelijke wijken
van Nieuwegein (Lekboulevard, Hoog
Zandveld, Zandveld, Vreeswijk) de muziek
van het festivalterrein. De organisatie van
het festival heeft bewoners die nabij het
terrein wonen ook per brief geïnformeerd.
De vergunning voor dit evenement is
verleend door de gemeente Vianen. In samenspraak met politie, brandweer en de
organisatie zijn er afspraken gemaakt om
het evenement zo optimaal mogelijk te
laten verlopen. Om geluidsoverlast tijdens
het festival te beperken, wordt effectief
ingegrepen als de geluidsnormen worden
overschreden.

Uw reactie op de visie klimaatadaptatie

H

et klimaat verandert als gevolg van de opwarming van
de aarde. De precieze verandering hangt nog van veel
factoren af maar de weersomstandigheden in Nederland
worden in elk geval extremer. We krijgen te maken met heftigere
regenbuien, langere droge periodes, meer en hetere zomerse
dagen en nachten. Om ook in de toekomst prettig te kunnen
wonen, werken en recreëren investeert de gemeente Nieuwegein
nu al in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Dit heet
‘klimaatadaptatie’ en dit doen we niet alleen maar samen met de
partners in stad en regio.
We hebben het volgende gedaan:
• een visie klimaatadaptatie opgesteld waarmee we zoveel
mogelijk willen voorkomen dat de gevolgen van de klimaat-

verandering voor de thema’s hitte, wateroverlast, droogte en
waterveiligheid leiden tot hinder, schade en overlast;
• een uitvoeringsprogramma gemaakt met daarin onze aanpak
voor de komende vier jaar;
• een inspiratieboek samengesteld met voorbeelden van
klimaatadaptieve maatregelen.
Uw reactie
Wij nodigen de bewoners en alle andere partijen in de stad uit
om een reactie te geven op de visie. De visie, het bijbehorende
uitvoeringsprogramma en het inspiratieboek kunt u vinden
op de projectenpagina van de gemeentelijke website
https://nieuwegein.nl/inwoner/projecten/klimaatadaptatie/
Daar staat ook hoe u een reactie kunt geven. ●

Gratis advies over
watervriendelijke
tuin

H

et klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te
maken met perioden van hitte, droogte en extreme regenbuien. Door een tuin in te richten met
meer groen zoals met bomen, struiken, planten, gazon
en opslagplekken voor regenwater is er minder kans
op wateroverlast. Een groene tuin draagt ook bij aan
meer diversiteit van vogels, vlinders en bijen in de tuin.
Daarnaast is een groene tuin beter bestand tegen hitte
en kan een tuinbezitter water uit een regenton goed
gebruiken bij periodes van droogte.
Gratis tuinadvies
Op zondag 8 juli van 12.00 tot 17.00 uur kunnen
bezoekers terecht voor een gratis advies van een
tuin-deskundige in het tuincentrum van Hornbach
Nieuwegein. Folders met ideeën voor een watervriendelijke tuin liggen daar voor u klaar en belangstellenden
krijgen een ‘goodie’. Zie voor meer informatie over de
campagne Natuurlijk! De watervriendelijke tuin op de
projectenpagina van www.nieuwegein.nl. ●

Contact
Mocht u tijdens het festival vragen
hebben over het geluid, dan is de
organisatie bereikbaar via tel.:
(020) 516 00 83 of mail:
info@bythecreekfestival.com.
Informatie over het festival zelf vindt
u op www.bythecreekfestival.com. ●

Gemeentenieuws
Dag voor Langer
Fietsplezier groot succes

E

en groep senioren kwam vorige
week naar de gemeentewerf voor
een dag die in het teken stond van
Langer Fietsplezier, georganiseerd door
de gemeente en de Fietsersbond. Het is
onderdeel van het project Nieuwegein
Fietst (www.nieuwegeinfietst.nl) dat
allerlei activiteiten ontplooit om mensen
te stimuleren te blijven of te gaan fietsen.
De 35 deelnemers kwamen op hun eigen
fiets of e-bike naar de werf en kregen
daar eerst een presentatie over veranderde verkeersregels en – borden. Daarna
konden ze hun rijwiel laten controleren of
nieuwe types uitproberen. Ook konden ze
deelnemen aan een fietsgymles om alle
spieren soepel te houden. Na de lunch
werd hun fietsvaardigheid getest op een
parcours en hielden ze een fietstochtje
door Nieuwegein. Na afloop ontving
iedereen een certificaat.
Goed initiatief
‘Wat een goed initiatief’ zegt wethouder
Ellie Eggengoor van o.a. mobiliteit. De
35 senioren hebben genoten van een
leerzame en gezellige cursusdag met veel
nuttige tips voor langer veilig fietsplezier.
Fietsen is natuurlijk ook gezond. Je blijft
er langer fit bij. De fiets is kortom een
heel goed idee.’
Typisch Nederlands
Fietsen is overigens ook goed voor de
portemonnee en voor het milieu én het
is een typisch Nederlandse activiteit: we
leren fietsen op zeer jonge leeftijd en
velen van ons blijven dat doen (soms op
de e-bike) tot ver na hun tachtigste. Hoe
ouder we worden, hoe meer we het ge-

Buurtplein Batau deze zomer
wegens verbouwing gesloten

B

uurtplein Batau is van zondag 8 juli
tot zondag 2 september gesloten in
verband met een verbouwing. Deze
werkzaamheden zijn nodig omdat er na
de zomer een Geynwijs- en bibliotheekpunt in gebouw komt. Er komen zitjes
waar bibliotheekboeken staan van bibliotheek De tweede verdieping. U kunt hier
bibliotheekboeken ophalen, inleveren of
lezen. Daarnaast wordt het restaurant
ingericht als ontmoetingsruimte. Inwoners
kunnen hier zelf activiteiten organiseren,
zoals lezingen, bloemschikken, spelletjes doen of samen met buurtbewoners
koken.

De keuken van Fairs wordt aangepast
om nog meer activiteiten rondom
samen koken te kunnen organiseren;
Vervangende locatie
Voor activiteiten die tijdens de zomermaanden plaatsvinden zijn er vervangende locaties, waaronder Buurtplein
Zuid. De deelnemers zijn hierover
geïnformeerd. Voor het servicepunt
kunnen inwoners tijdens de verbouwing op de volgende locaties terecht:
Stadsplein en Buurtplein Zuid. ●

Jutphaas-Wijkersloot
dinsdag 10 juli. 19.30 uur,
Buurthuis De Wenck,
Wenkebachplantsoen 85a

Reacties deelnemers
‘Ik ben heel blij met deze dag’, zegt deelnemer Marianne. ‘Ik heb veel opgestoken
van de voorlichting over de veranderde
verkeersregels en het was ook fijn om
onderling ervaringen uit te wisselen over
de e-bike. Daar komt nog bij dat het ook
hartstikke gezellig was, zo met z’n allen.’
Marja, een andere deelnemer aan deze
dag rijdt op een fiets van veertig jaar oud.
‘Hij rijdt nog steeds heerlijk maar zo langzamerhand krijg ik toch wel wat moeite
als ik een dijkje op moet fietsen. Daarom
denk ik nu over een e-bike. Die heb ik
hier uit kunnen proberen.’ Cees en Fokje
Noordeloos vinden het heerlijk om fietstochtjes te maken maar de één fietst wat
sneller dan de ander. Daarom heeft Fokje
een e-bike aangeschaft en nu fietsen ze
weer gelijk op. ‘Een ideale oplossing’,
zegt Cees. ‘We hebben het gedeeld met
anderen. We hebben ook veel nieuws geleerd vandaag en de sfeer was ook prima.
En je ontmoet leuke mensen. Kortom:
een hele fijne dag.’
Belangstelling?
Wilt u als senior ook graag meedoen?
Meld u dan aan via de website van de
Fietsersbond www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen. Op 5 juli is er zo’n dag in
Maarssen. ●

Raadsbijeenkomsten
Raadsvergadering Financiële stukken
5 juli, aanvang 20.00 uur
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
• Jaarrekening 2017
• Jaarstukken 2017 Grondbedrijf
• Voorjaarsnota 2018
• Kadernota 2019
Als daarvoor tijd resteert komen ook onderwerpen aan bod die vanwege
tijdgebrek niet behandeld konden worden in de raadsvergadering van 28 juni jl..
Mocht de vergadering van 5 juli niet kunnen worden afgerond dan wordt de
vergadering voortgezet op maandag 9 juli..
Raadsinformatiebijeenkomst
12 juli 2018, aanvang 20.00 uur
Onderwerp:
• Ontwikkeling City (Doel: het bijpraten over de laatste ontwikkelingen in City
onder andere over City West).

Wijknetwerkvergaderingen
Batau-Zuid
maandag 9 juli, 19.30 uur,
Rijtuigenhuis, Landauerdrift 2

zondheidsaspect hierbij laten meewegen.
Toch belanden veel oudere fietsers / e-bikers in het ziekenhuis; ze zijn vaker dan
andere fietsers betrokken bij ongevallen
en lopen dan eerder ernstig letsel op. Om
dat zoveel mogelijk te voorkomen werd
deze dag gehouden.

Fokkesteeg
dinsdag 10 juli, 20.00 uur,
Wijkhuis De Steeg,
Hoornseschans 101

Kijk ook op het RIS
De uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomst en de agenda voor de
raadsvergadering staan vermeld op website ris.nieuwegein.nl. Beide bijeenkomsten
worden gehouden in het Stadshuis, Stadsplein 1, Nieuwegein.
Zomerreces
Na deze bijeenkomst start het zomerreces. De eerste bijeenkomsten na het
zomerreces staan gepland voor de laatste week van augustus en de eerste week
van september.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via tel. 14 030 of
via mail: griffie@nieuwegein.nl. ●

