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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 herinrichtring 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.

Nieuwegeiner Leandro Riedewald
en Kika Brinkman bezegelen hun
match. Leandro draagt vol trots
zijn zelf ontworpen ‘Men Chest’.

Nog meer matches bij project
ZomerOndernemer
Het project ZomerOndernemer laat jongeren tussen de 15 en 23 jaar ervaren hoe het is om een eigen bedrijf
te starten en te runnen. De jongeren hebben verschillende trainingen gevolgd en konden speeddaten met
ervaren ondernemers.

D

e komende weken helpen de zogenoemde business buddy’s de jongeren met het uitwerken van
hun bedrijfsideeën. Vorige week kon u op deze
pagina al lezen over de match tussen deelneemster Marleen en business buddy Laura . Deze week lichten we een
andere, van in totaal 27 matches, toe. Een match tussen
Nieuwegeiner Leandro Riedewald en business buddy Kika
Brinkman.
Een idee vol passie
Leandro: ‘Ik wil graag mijn eigen kledinglijn opzetten en
mijn ‘Men Chest’ laten produceren. Daarbij gaat het om
een unieke tas omdat ik de schetsen van het ontwerp zelf
gemaakt heb en de tas op de borst gedragen wordt. Dat
is praktisch, hip en veilig. Ik wil niet zomaar producten
maken, maar altijd iets meegeven. Het moet voor mij en
anderen een bepaalde betekenis hebben’. Business buddy
Kika is enthousiast: ‘Wat ik zo mooi vind, is dat zijn idee
echt komt vanuit zijn passie. Je ziet een enorme drive bij
Leandro om zijn idee werkelijkheid te maken. Ik wil hem
dus graag helpen om deze passie en drive zichtbaar te
maken voor de buitenwereld.’ Kika werkt dagelijks met

haar bedrijf aan creatieve concepten en de uitwerking
daarvan binnen organisaties. ‘Ik heb een creatieve achtergrond en kan Leandro onder andere helpen met het
leggen van de juiste contacten.’ De komende weken gaat
Leandro aan de slag met het verder uitwerken van zijn
idee, zodat hij na de zomer meerdere tassen in voorraad
heeft en ze kan verkopen.
Over ZomerOndernemer
ZomerOndernemer is een project van Stichting The New
Entrepreneur. Dit jaar doet de gemeente Nieuwegein
voor het eerst mee aan het project. Het is een actiepunt
uit de economische visie die samen met ondernemers opgesteld is. Doel van het project is een bijdrage te leveren
aan het stimuleren van ondernemerschap in Nieuwegein.
Jongeren krijgen begeleiding, een startkapitaal en een
verzekering. Het project duurt zes weken en sluit af met
een feestelijke kick out, waarbij de jonge ondernemers
hun bedrijf presenteren voor een groot publiek. Het doel
van het project is het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij jongeren en het bevorderen van zelfstandig
ondernemerschap. ●

Gemeente en Waterschap alert
op lage grondwaterstanden

Uitjes voor mensen
met een Stadspas

Door de aanhoudende droogte zijn gemeente en Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden extra alert op lage grondwaterstanden. Omdat de
gemeente verantwoordelijk is voor de grondwaterstand en het waterschap voor
het oppervlaktewaterpeil trekken gemeente en waterschap gezamenlijk op.
Het Hoogheemraadschap probeert met zijn stuwen en gemalen de waterstanden
zoveel mogelijk op peil te houden. Kijk voor meer informatie op de website van
het Hoogheemraadschap bij actueel.

Deze maand gaat het om de volgende uitjes:

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. ●

Inzameling Blipverts stijgt
Het gaat goed met de inzameling van kleine elektrische
apparaten in Nieuwegein. Sinds de plaatsing van de Blipverts
in oktober vorig jaar stijgt het aantal grondstoffen dat op die
manier wordt ingezameld. De gemeente heeft de Blipverts
laten plaatsen om het voor haar inwoners makkelijk te
maken kleine elektrische apparaten en onder meer cd’s,
batterijen en spaarlampen in te zamelen. Het gemak is dat
wanneer u bijvoorbeeld boodschappen gaat doen u meteen
deze spullen kunt inleveren. We beschouwen ze als grondstoffen omdat het grootste deel er van weer hergebruikt
wordt. Vooral CD’s, batterijen en spaarlampen worden goed
ingezameld via de Blipverts. We zijn blij dat het goed gaat en
we bedanken de gebruikers! ●

Hallo, wij zijn Blipvert
het inzamelstation voor:

cartridges, batterijen, lampen, halogeenlampen, spaarlampen, gloeilampen, kleine tl-buisjes, telefoons, cd’s/
dvd’s, adapters, opladers, snoeren, overige kleine elektrische apparaten zoals afstandsbedieningen, camera’s,
tandenborstels, scheerapparaten, etc, etc, etc.
Wij zamelen in voor de gemeente
en zijn te vinden op:

1 Galecop, hoek Simon
Vestdijkhove / Thorbeckepark
2 Galecop Thorbeckeplaats
3 Hermesburg / Achillesburg

Bezoek Giethoorn
zaterdag, 4 augustus
Rondrit naar o.a.
Volendam en Marken
zaterdag, 11 augustus

Blauwe Brug nat gehouden
Door de extreme warmte geeft de Blauwe Brug ter hoogte van de Symfonielaan
problemen bij het openen en sluiten. Vorige week donderdag haperde de brug
en is deze voor de eerste maal nat gespoten. Dat gebeurde in opdracht van de
gemeente. Het benodigde water hiervoor werd uit het kanaal gepompt. Na enige
tijd functioneerde de brug weer naar behoren. Zodra de brugwachter weer merkt
dat er een hapering optreedt, wordt de Blauwe Brug weer bespoten. Het is tot nu
toe de enige brug in Nieuwegein die door de extreme warmte af en toe niet goed
meer werkt. ●

In het Boombeschermingsplan is een Afwegingskader opgenomen. Het Afwegingskader om de waarde van een boom
te kunnen bepalen, is in samenspraak met bewoners herzien.
Wij nodigen de bewoners en alle andere partijen in de stad
uit om een reactie te geven op het plan. 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 www.nieuwegein.nl/inwoner/afval-bomen-en-milieu/
bomen/

4 Muntplein, Florijnburg
5 Muntplein, Waardijnburg
6 Walnootgaarde
7 Nedereind,
Prof. Dr. Ornsteinlaan /
Zwanenburgstraat
8 Makado
9 Erfstede
10 Cityplaza, Schakelstede
11 Kleiwal / Krijtwal
12 Rapenburgerschans

Bezoek Scheveningen + Pier
zaterdag, 18 augustus

13 Vreeswijk sluisje
14 Hoogzandveld
15 Kouwenhof

Bezoek Posbank
zaterdag, 25 augustus
Op de dagen dat de bus rijdt worden
de deelnemers vanaf 10.00 uur opgehaald.

Voor meer informatie: www.blipvert.nl

