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Bijeenkomsten
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 raadsinformatiebijeenkomst en
de agenda van de commissie ROM staan vermeld op de
website van de gemeente.

Bezoek gratis bijzondere monumenten
tijdens Open Monumentendag
Fort Jutphaas, Kasteel Rijnhuizen en Fort de
Batterijen. In het weekend van 8 en 9 september
zetten verschillende monumenten in Nieuwegein
de deur open en zijn de locaties gratis toegankelijk
voor iedereen. Het is dé kans om een plek te
bezoeken waar je normaal niet zo snel komt,
of om mee te doen aan een eenmalige activiteit.

Fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen
Fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen openen tijdens
Open Monumentendag hun deuren voor een middag
vol verhalen en avontuur. Alleen of onder begeleiding
van een gids kunt u dwalen door dit bijzondere erfgoed
van Nieuwegein. Kinderen mogen verkleed komen en
kunnen zich laten schminken. De ridders en prins(ess)
en kunnen hun skills oefenen met boogschieten of alle
indrukken verwerken in een spannend schilderij.
En natuurlijk is er een luchtkussenkasteel.
Verhalen over de historie van Rijnhuizen worden verzameld tijdens een wandel- of fietstocht door Rijnhuizen.

De gemeente
feliciteert…
…echtpaar De Vries met het 60-jarig
huwelijksfeest. Wethouder Ellie
Eggengoor bezocht het jubilerend
echtpaar en bracht de felicitaties
van de gemeente Nieuwegein over.
Zij bracht een prachtig boeket mee!
(Foto: Fototeam KenM)

Bij het kasteel en het fort zijn kaarten af te halen met
alle punten erop. De verhalen gaan onder andere over
het ontstaan van Jutphaas en Rijnhuizen, de invloed van
handel, de held en de waterpomp en de lokale heldin:
Anna van Rijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl. ●

Wijknetwerkvergadering
Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve,
Buurthuis de Bazuin, Nedereindseweg 4,
dinsdag 11 september 20:00u

Andere monumenten
Naast een bezoek aan Fort Jutphaas en Kasteel Rijnhuizen zijn er ook andere monumenten en activiteiten
te bezoeken. Zo nemen vrijwilligers van de Historische
Kring bezoekers mee met een rondleiding langs het
Nieuwegeinse deel van de Hollandse Waterlinie. Verder
vinden er verschillende activiteiten plaats op diverse
locaties in Nieuwegein, zoals op zaterdag 8 september
bij Fort de Batterijen. Deze dag zijn tussen 11.00 en
19.00 uur verschillende activiteiten te bezoeken,
zoals rondleidingen, kinderactiviteiten en zijn er
optredens van een singer-songwriter.
Meer informatie over de locaties is te vinden op
www.openmonumentendag.nl. ●

Helpt u mee?
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.
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.
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. ●

