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Graag uw reactie op het
Boombeschermingsplan
Inwoners van Nieuwegein kloppen geregeld bij de gemeente
aan omdat ze een boom vlak bij
hun huis of in hun tuin graag weg
willen hebben. Daarnaast moeten
soms bomen wijken voor nieuwbouw of herinrichting van een
straat of plein. Bomen zijn essentieel voor de leefbaarheid van de
stad en dragen bij aan de (beeld)
kwaliteit van een straat of buurt.
Daarom wil de gemeente zorgvuldig afwegen of een boom al
dan niet gekapt mag worden. Om
een goede afweging te kunnen
maken, zijn er twee instrumenten:
het Boombeschermingsplan en de
bomenverordening.
In het Boombeschermingsplan
is een Afwegingskader opgenomen. Het Afwegingskader om de
waarde van een boom te kunnen

Tienjarige Tijs en burgemeester
openen Rijtuigentuintje

D

e tienjarige Tijs van Rooijen opende als ‘burgemeester’ samen met
burgemeester Frans Backhuijs het
Rijtuigentuintje in de wijk Batau-Zuid.
Thijs, burgemeester van deze nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt, is er trots op
en zorgt dat de planten met de droogte
water krijgen. Bewoners van de Rijtuigenbuurt hebben de afgelopen maanden
hard gewerkt om het Rijtuigentuintje te
realiseren. In het midden van het tuintje
prijkt de Social Sofa gemaakt van mozaïek. Bewoners en Statushouders werkten
met elkaar in de Luifelstede aan de bank

en leerden daardoor elkaar beter kennen.
Tijs legde het eerste mozaïeksteentje.
Het Rijtuigentuintje is een initiatief van
buurtbewoonster Mirjam de Reuver. Zij
miste een ontmoetingsplek in de buurt.
Het Rijtuigentuintje krijgt nog een totempaal, een kruidenspiraal en een kast voor
vlinders. Het buurtinitiatief past in het
doel van het project Betere Buurten. In
dit project werken gemeente en bewoners met elkaar aan vernieuwing van hun
buurt. Daarbij stimuleert de gemeente
initiatieven uit de buurt door deze te
ondersteunen. ●

bepalen, is in samenspraak met
bewoners herzien. De gemeente
nodigt de bewoners en alle andere partijen in de stad uit om een
reactie te geven op het Boombeschermingsplan. Het Boombeschermingsplan, de bomenverordening en een overzicht van de
voorgestelde wijzigingen van het
Afwegingskader vindt u op de
website van de projectenpagina
van de gemeentelijke website https://www.nieuwegein.nl/inwoner/
afval-bomen-en-milieu/bomen/
Reageren
U kunt uw reactie vervolgens
tot 21 augustus per mail sturen
naar samendoen@nieuwegein.
nl, Of per post naar: Gemeente
Nieuwegein, t.a.v. Rena Heilema
afd. Openbaar Domein, Postbus 1
3430 AA Nieuwegein. ●

Raadsbijeenkomsten
Donderdag 12 juli, 20.00 uur
Onderwerp: Ontwikkeling City
Doel: Het bijpraten over de laatste
ontwikkelingen in City onder
andere over City West.
De bijeenkomst wordt gehouden
in het Stadshuis, Stadsplein 1.
Donderdag 12 juli, aanvang
20.00 uur
Onderwerp: Geynwijs
Doel: Toelichting op de opzet van
het evaluatietraject m.b.t. het
functioneren van Geynwijs en de
effecten van de nieuwe organisatiestructuur voor inwoners en
medewerkers
De bijeenkomst wordt gehouden
op de Gemeentewerf,
Utrechthaven 1-1.

RIS
De uitnodigingen voor de
raadsinformatiebijeenkomsten
staan vermeld op de website
ris.nieuwegein.nl.
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.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de
griffie via tel. 14 030 of mail:
griffie@nieuwegein.nl. ●

Beleef het Lekkanaal vanaf nieuw Sluispad

H

iet Sluispad langs het Lekkanaal ten
noorden van de Beatrixsluis, vanaf
de Plofsluis tot en met Schalkwijkse
Wetering, is weer open voor fietsers en
voetgangers. Dit deel van het Sluispad is
een kleine twee jaar afgesloten geweest
vanwege de verbreding van het Lekkanaal. Vanaf het Sluispad is mooi zicht op
het vernieuwde brede Lekkanaal en de
andere veranderingen langs dit kanaalgedeelte.
Mooi zicht
Behalve mooi zicht op het verbrede
gedeelte van het kanaal, zijn ook twee
van de drie kazematten (Schalkwijkse Wetering en Houtense Wetering), het sluisje,

het duikerhoofd en de palengroep vanaf
het nieuwe Sluispad zichtbaar. Na afronding van het volledige project zijn er ook
wandelpaden en bankjes om optimaal
van de omgeving te genieten.
Afsluiting
Het stuk Sluispad tussen Schalkwijkse
Wetering en Waterliniedok komt nog niet
beschikbaar en blijft bouwterrein van Sas
van Vreeswijk. De werkzaamheden zijn
hier nog volop bezig. Het stuk Sluispad
dat sinds vorige week weer open is, is
alleen geschikt voor voetgangers en fietsers. Schippers kunnen met hun auto het
Sluispad langs de Plofsluis verlaten, zoals
nu ook al het geval is.●

Verbreding met 3e kolk verbetert doorstroom binnenvaart
De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in
het Lekkanaal. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van
Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigde de
Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Daarom zorgt Sas van Vreeswijk in opdracht van
Rijkswaterstaat voor de aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.

Imagine Multi Culti dag
Op 8 september houdt een aantal vrijwilligers de eerste editie van de “Imagine Multi
Culti” dag op het terrein de Middengaarde in
Galecop. Een dag waarop het er juist wel toe
doet wie je bent, waar je vandaan komt en
welke cultuur bij jou hoort. Een dag die in het
teken staat van overbruggen, verbroedering en
intercultureel samenzijn. Proef het eten vanuit
vijf verschillende wereldkeukens, swing mee
met muziek, zang en dans vanuit verschillende
culturen of ga de strijd aan bij de zeskamp van
oude volksspelen. (www.imaginemulticulti.nl)

Een veilig en toegankelijk Sublime
Galecopperpark Sublime is een opvangcentrum voor
weidedieren. Een initiatiefnemer wil Sublime toegankelijker en veiliger maken voor vrijwilligers en bezoekers.
Daarvoor willen ze een nieuw toegangshek en een
ontmoetingsplek creëren voor bezoekers.

Galecopperband
Middag voor eenzame en licht dementerende ouderen
Vorige maand is er een aantal enthousiaste inwoners
van Nieuwegein gestart met een initiatief voor eenzame en/of licht dementerende ouderen. Onder de naam
Galecopperband organiseren zij elke donderdagmiddag
van 14.00 – 16.00 uur een gezellige middag in Buurtplein Galecop in Nieuwegein. Voor meer informatie
en aanmelding bel Wil Hack (tel. 06 2184 3030) of
Nicoline (tel. 06 – 12 72 70 18).

Wat is uw
Geins Geluk?
Kids Fun
Galecop sociaal is een bewonersinitiatief om de wijk gezelliger te maken
en saamhorigheid te creëren (www.
galecopsociaal.nl). Dat doen ze door
(wijk)activiteiten met en voor elkaar te
organiseren. Galecop sociaal heeft samen
met Buurtplein De Boog en Movactor een
middag voor kinderen georganiseerd op
de stakingsdag van leerkrachten in het
basisonderwijs. Kinderen konden knutselen, cupcakes versieren, discodansen en
clown Taty kwam langs en maakte geweldige ballonnencreaties. Met 150 personen
is het evenement goed bezocht.
Initiatiefneemster Nathalie Nagtegaal:
“Als nieuwe wijkorganisatie wilden we
wat doen voor de kinderen in de wijk.
Iets wat geen geld kost en daarom
voor iedereen toegankelijk is. Het is een
ontzettende leuke dag geweest voor de
kinderen en ouders. Je zag de kinderen
echt genieten en er was voor ieder wat
wils. Er heerste een gemoedelijke sfeer en
het bracht de samenhorigheid waarop ik
hoopte. Voor herhaling vatbaar!”

Geins Geluk maakt maatschappelijke inwonersinitiatieven
mogelijk. Initiatieven gericht op een mooie, schone en gezellige leefomgeving; een fijne stad om te wonen. Dat kan
op vele manieren, als het maar in de gemeente Nieuwegein
plaatsvindt. De gemeente Nieuwegein betaalt maximaal
50% mee aan jouw initiatief. Kijk voor meer informatie op
www.geinsgeluk.nl

Waar moet het initiatief aan voldoen?
• Het moet ten goede komen aan de bewoners en/of de
stad Nieuwegein.
• Het is een initiatief van minimaal 3 inwoners.
• Je brengt zelf de andere 50% van de kosten bijeen.
• De aanvraag is hoger dan 100,00.
• Er is draagvlak in de omgeving waar het initiatief/
activiteit plaatsvindt.
• Het initiatief heeft geen commercieel, promotioneel,
politiek, levensbeschouwelijk of godsdienstig doel.
• Initiatieven met een eigen bijdrage van de deelnemers,
verlenen minimaal 50% korting aan inwoners met een
Stadspas.
• Een inwoner kan 1 keer in de 2 jaar een bijdrage vragen
voor hetzelfde initiatief c.q. activiteit.

Groenplan in Fokkesteeg
Een aantal inwoners uit Fokkesteeg heeft het plan
opgepakt om het plein Hoornseschans/Rapenburgerschans aantrekkelijker te maken voor buurtbewoners
en winkeliers. Van september tot en met november
gaat een aantal vrijwilligers aan de slag om oude beplanting in de bloemperken te vervangen door planten
met meer biodiversiteit en kleur. Ook zijn er hanging
baskets aan lantaarnpalen bevestigd, die via
crowdfunding tot stand zijn gekomen.

Nieuwe doelen op voetbalveld
Batau
De oude doelen op het veld van de Mispelgaarde zijn
aan vervanging toe. Omwonenden hebben het initiatief
genomen om de oude doelen te vervangen door
twee stalen anti-vandalismedoelen. Ze willen hiermee
het veld weer aantrekkelijk maken voor kinderen als
uitnodiging om te gaan sporten.

Voorjaarsparty Mooi Merwestein
De bewoners aan het Merweplein hebben samen in
mei de plantenbakken op het Merweplein bijgevuld
om het plein meer kleur geven en de bewoners meer
met elkaar in contact brengen.

Midzomeravond Huis de Geer
Initiatiefnemers hielden eind juni een Amerikaanse
barbecue bij Huis de Geer. Alle bewoners namen
zelf iets te eten en te drinken mee. Voor inriching,
livemuziek en activiteiten was gezorgd.

Buurtcamping
Nieuwegein
Van 13 tot en met 15 juli wordt
“De Middengaarde” in Nieuwegein
op de Galecopperzoom opnieuw
omgetoverd tot Buurtcamping. Drie
dagen lang is het park een gezellige
camping, bewoond door alle mensen
die de buurt rijk is. Door samen de
camping op te bouwen of een potje
te badmintonnen, leer je elkaar beter
kennen. Ook een plekje reserveren?
Kijk op www.nieuwegein.debuurtcamping.nl

De aanpak van het
hondenpoepprobleem
is ook één van de
initiatieven.

