Gemeentenieuws
Start 2e afvalvrije school in Nieuwegein

K

inderen, ouders, leerkrachten en schooldirecteur
Rianne Spiegelenberg van basisschool Lucas
Galecop gaven vandaag samen met wethouder
duurzaamheid Marieke Schouten het startschot voor
de afvalvrije school. Voor de verschillende afvalstromen
staan nu in de klassen prullenbakken met drie vakken
voor plastic (PMD), papier en restafval. GFT wordt op
centrale punten in de school ingezameld. Naast verschillende minicontainers is een milieustraat op de school
voor cartridges, stiften en batterijen. De school zamelt
hierdoor grondstoffen in en heeft straks geen restafval
meer.
De leerlingen van de Leerlingenraad zijn de ambassadeurs van de Afvalvrije School. Zij maakten voor het
startmoment samen met milieueducatie Buitenwijs een
film over nut en noodzaak van afval scheiden. Vervolgens kreeg de leerlingenraad als eerste een duurzame
waterfles overhandigd van de wethouder en de overige
circa 220 leerlingen kregen later in hun klas een eigen
waterfles met het logo Afvalvrije school. Lucas Galecop
is de tweede afvalvrije school in Nieuwegein.

Wethouder Marieke Schouten: “Ik ben zeer trots op
deze school en vind deze openingsactie perfect. De
broodtrommel en drinkfles gebruik je elke dag opnieuw.
Hierdoor voorkom je afval, zoals boterhamzakjes en
petflessen. En door afval goed te scheiden, verzamelt de
school grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Met de getroffen voorzieningen wordt dit ook een
fluitje van een cent voor de leerlingen. Bovendien geldt

hier ook: jong geleerd is oud gedaan. De leerlingen leren al op jonge
leeftijd bewust te zijn van het milieu en wat we opnieuw kunnen
gebruiken. Super!”

De buurttent wordt georganiseerd door het buurtplan
Batau, het plan voor de buurt dat voor en door buurtbewoners is opgesteld. Samen leven in Batau doen we
namelijk met elkaar!
Buurvrouw Ann over het buurtplan: “Goed contact met
je buurt maakt Batau-Noord nog leuker. Alleen een lach
of even gedag zeggen, levert al een heleboel mooie
momenten op!”. Nieuwsgierig naar wat het buurtplan
Batau nog meer voor u in petto heeft? Kom 11 september naar de buurttent!
En vergeet vooral niet 22 september in uw agenda te
zetten, want dan vieren we samen Burendag. ●

Kosten en opbrengsten
De school bespaart elk jaar op de inzamelkosten van het afval
(kosten voor de afvalverwerker). Deze besparing kan door de school
voor andere doeleinden worden ingezet. De gemeente neemt
de kosten voor de gescheiden inzameling en verwerking van de
grondstoffen voor haar rekening. De afvalvrije school wordt mede
ondersteund door gemeente, RMN en milieueducatie Buitenwijs. ●
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Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 10 november van 11.00uur tot 16.00uur wordt bovendien de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg gehouden in het MeetingDistrict, Blokhoeve 2 te Nieuwegein. Ook dit is een initiatief van de
gemeente en het steunpunt. Voor dit jaar hebben we weer gekozen
voor een informatiemarkt. U kan uw vertrouwde en bekende
organisaties tegen komen maar ook minder bekende. Daarnaast is
er de mogelijkheid verschillende workshops te volgen, proeverijen
van verschillende producten en andere leuke activiteiten. Op deze
dag kan u de mantelzorgwaardering ook ophalen tussen 11.00 uur
en 16.00 uur.
Hoe aan te vragen?
Iedere mantelzorger die ingeschreven staat bij het Steunpunt
Mantelzorg krijgt in de maand oktober een uitnodiging thuis
gestuurd voor het afhalen van zijn of haar mantelzorgwaardering.
Staat u nog niet bij het steunpunt ingeschreven als mantelzorger,
doe dit dan alsnog! Dit kan het gehele jaar door, maar wilt u in
aanmerking komen voor de Mantelzorgwaardering van dit jaar,
doe dit dan vóór 1 oktober 2018. Inschrijven kan via de website
van het Steunpunt Mantelzorg. Mocht u vragen hebben dan kunt u
bellen naar het steunpunt via tel. 06- 83 55 68 74. Kijk voor meer
informatie op www.mantelzorgnieuwegein.nl. ●

Buurvrouw Ann

Raadsbijeenkomsten

ieuwegein kent veel mantelzorgers die zorgen voor een
familielid, vriend of kennis. Dit doen ze vaak al langere tijd,
in hun eigen tijd en zonder dat ze er voor betaald krijgen. De
gemeente en het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein waarderen dit
zeer en benadrukken dat door deze mensen een mantelzorgwaardering aan te bieden. Elke mantelzorger die ingeschreven staat bij
het steunpunt krijgt de mantelzorgwaardering 2018.

Raadsinformatiebijeenkomst
30 augustus 2018, aanvang 20.00 uur (inloop 19.45
uur).
Onderwerp: Speelvoorzieningen
Doel: Ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie op
spelen.
De bijeenkomst wordt gehouden in Wijkhuis La CaZa,
Hoornseschans 101

Wat biedt het Steunpunt Mantelzorg?
- 4x per jaar een gratis magazine
- Mantelzorgmakelaar
- Lotgenoten contact
- Voorlichtingsbijeenkomsten
- Ontspannende activiteiten
- Ondersteunende gesprekken
- Dag van de mantelzorg
- Hulp bij uitzoek- en regeltaken
- Informatie en advies over zorg- en welzijn
- E-health/ online cursusaanbod

Woninginbraak voorkomen
Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat ook
meestal zo. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht
hebben voor woningen in de buurt of personen die op
de uitkijk lijken te staan. Bel direct de politie via 1-1-2.

Kom ook naar
de buurttent
Op 11 september van 16:00 tot 19:00 staat de buurttent
op het Muntplein in Batau-Noord. In deze tent kunt u
terecht met al uw vragen aan de politie, de woningbouwvereniging Mitros, Lister, de wijkmanager en uw
buurvrouw Ann. Daarnaast is er ook een slotenmaker
aanwezig en kunt u meedenken over wat de beste plek
is voor ondergrondse containers. Loopt u langs?

Nieuwegein waardeert mantelzorgers

Vaak is er een hoger aantal woninginbraken te zien in
de zomervakantie. U kunt een steentje bijdragen om een
inbraak te voorkomen. U kent uw buurt vaak het beste
namelijk.

In Batau-Noord

Om de politie zo goed mogelijk van informatie te voorzien,
let op:
• hoe de verdachte persoon eruit ziet, zoals kleding;
• in welke richting de verdachte persoon vertrekt;
• noteer merk, kleur en kenteken van het eventuele
vervoermiddel.
Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en is de
kans groter dat agenten de verdachte direct kunnen aanhouden. Zo houden we samen Nieuwegein veilig. ●

Commissie ROM
6 september 2018, aanvang 20.00 uur
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
Begrotingswijziging en bestuursrapportage 2018 RUD
Utrecht
Vaststelling Bestemmingsplan Meanderpark
Rekenkameronderzoek naar Galecopperdroom
Tramlijn Nieuwegein Zuid en tramhalte Merwestein
Raadsinformatiebijeenkomst
13 september 2018, aanvang 20.00 uur
Onderwerp: Koersdocument City
Doel: Raad informeren over het proces en de haalbaarheid van het Koersdocument City
De bijeenkomst wordt gehouden op het Stadshuis in de
Gildenborchzaal.
De uitnodigingen voor de raadsinformatiebijeenkomsten
en de agenda van de commissie ROM staan vermeld op
de website van de gemeente.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl. ●

Wijknetwerken
Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve:
Buurthuis de Bazuin, Nedereindseweg 4,
dinsdag 4 september 20:00 uur
Galecop: Buurthuis Galecop, Thorbeckepark 183,
dinsdag 4 september 20:00 uur

