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Inloopavond
nieuwbouwplannen
Galecop
Dinsdag 25 september 2018.
Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur.
Altrecht locatie Rembrandthage 77.
Stichting Altrecht en gemeente Nieuwegein nodigen u
graag uit voor de inloopavond over nieuwbouwplannen
op vier locaties in de wijk Galecop. Het perceel langs de
Rembrandthage waar nu nog een Altrecht locatie is gevestigd en de nabijgelegen gemeentelijke percelen langs
de Galecopperdijk, Pieter van Laerhage en Rembrandthage. Tijdens de inloopavond kunt u mogelijke invullingen
zien van de bouwplannen op de verschillende locaties
en vragen stellen of uw reactie geven op de beoogde
plannen. ●
Meer informatie over de inloopavond vindt u op de
gemeentelijke website.

Vernieuwing buitenruimte
Schansen-Noord
Samen met inwoners van Schansen-Noord heeft de gemeente de afgelopen maanden geïnventariseerd wat er nodig is om de openbare ruimte te
vernieuwen, zodat bewoners in de toekomst prettig in hun buurt kunnen
wonen. Het college van B&W heeft op basis hiervan een voorstel gedaan
aan de gemeenteraad voor een aanpak en een budget van circa zes miljoen
euro voor de verdere planvorming en realisatie.

H

et voorstel om Schansen-Noord aan
te pakken, wordt behandeld in de
commissievergadering van Ruimtelijke
Ordening en Milieu (ROM) op 27 september
en de raadsvergadering van 11 oktober.
Inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties kunnen inspreken
in de commissie ROM als ze dit van tevoren
melden bij de griffie (griffie@nieuwegein.nl).
Kansenkaart
De openbare ruimte in Schansen-Noord
voldoet niet meer aan de eisen en wensen
van de huidige tijd. De gemeente heeft door
middel van een kansenkaart de belangrijkste
inhoudelijke opgaven en kansen voor de
buurt in beeld gebracht. Zo’n 200 bewoners

hebben op verschillende manieren en momenten actief bijgedragen aan de totstandkoming van de kansenkaart. Hieruit kwamen
allerlei verbeterpunten naar voren. Denk
bijvoorbeeld aan het verbeteren en toegankelijker maken van de straten en stoepen,
ruimere parkeerplaatsen, meer levendigheid
rond het centrale plein en bij speel – en ontmoetingsplekken, kwaliteit van groen, veilige
en toegankelijke fiets- en wandelroutes en
betere verlichting. In de kansenkaart staan
ook de gemeentelijke opgaven benoemd,
zoals het vervangen van de riolering en
klimaatadaptieve maatregelen om de stad
weerbaar te maken tegen de gevolgen van
klimaatverandering (zoals extreme piekbuien,
droogte en hitte).

De kansenkaart is onderverdeeld in verschillende centrale thema’s en is te vinden op
www.ikbennieuwegein.nl/schansennoord.
Ook vindt u daar meer informatie over de
projecten van Betere Buurten.
Plan uitwerken
De buurt heeft bij de totstandkoming van de
kansenkaart een belangrijke rol gespeeld. Zo
was er onder meer een buurtstand voor de
supermarkt in mei, een grootschalige buurtbijeenkomst in basisschool De Schouw in juni
en op de website konden mensen hun ideeën achterlaten op een digitale plattegrond.
Indien het voorstel wordt goedgekeurd door
de gemeenteraad, zal de gemeente opnieuw
met inwoners in gesprek gaan om de kansenkaart uit te werken in concrete maatregelen. Ook helpen wij als gemeente graag om
initiatieven van inwoners mogelijk te maken,
zoals het aanleggen van een buurtmoestuin.
Naar verwachting zal dit traject plaatsvinden
vanaf november tot augustus 2019. Uiteindelijk is gepland om vanaf september 2019
de vernieuwing uit te voeren. ●

Fokkesteeglaantje
opnieuw geasfalteerd
Het fietspad in de wijk Fokkesteeg – ook wel het
Fokkesteeglaantje genoemd – wordt in de eerste twee
weken van oktober geasfalteerd. Het asfalt dat er nu op
ligt, is toe aan een flinke onderhoudsbeurt. Het grind dat
in het asfalt is verwerkt, laat los en dat levert slipgevaar
op voor (snor)fietsers. Vanaf 1 oktober wordt het fietspad afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. De afsluiting
duurt tot en met vrijdag 12 oktober. Omdat het fietspad
aansluit op een belangrijke fietsverbinding is er een omleidingsroute uitgezet met borden. Deze omleidingsroute
is ook besproken met de fietsersbond. Het asfalt dat
terugkomt, wordt weer rood. Dat is onder meer vanwege
het historisch karakter van het Fokkesteeglaantje. ●

College stelt visie klimaatadaptatie voor

Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in?
Meer en heftigere regenbuien, langere
droge periodes en meer hete zomerse
dagen en nachten. Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van
de aarde. De precieze verandering hangt
van veel factoren af, maar de weersomstandigheden in Nederland worden in
elk geval steeds extremer. De vraag is:
Hoe richten we Nieuwegein klimaatbestendig in? Daarom heeft het college
van B&W de visie klimaatadaptatie vastgesteld, die ter besluitvorming wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wethouder Duurzaamheid Marieke
Schouten: “Dat het klimaat verandert,
en dat het negatieve gevolgen kan hebben,

is tegenwoordig geen vraag meer. Hittestress
en watertekort, extreme buien, we ervaren
het steeds vaker. Om ook in de toekomst
prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in Nieuwegein, moeten we stap voor
stap investeren in een klimaatbestendige
inrichting van de stad. Maar ook inwoners
en ondernemers kunnen eraan bijdragen.
Denk bijvoorbeeld aan groene daken of een
watervriendelijke tuin.” Deze aanpak heet
‘klimaatadaptatie’ en doen we niet alleen
maar samen met de provincie, waterschappen en het Rijk. De gemeente zal voor de
openbare ruimte zoveel mogelijk de combinatie zoeken met andere projecten, zoals
het stadsvernieuwingsprogramma Betere
Buurten, nieuwe speelplekken of riolering.

“Te denken valt aan een groene inrichting
van pleintjes, en woonbuurten, waterdoorlatende bestrating en extra mogelijkheden
creëren voor waterberging in de wijk.”
Besluitvorming
Op 27 september wordt de visie besproken
in de Commissie Ruimtelijke Ordening en
Milieu. In deze commissie worden raadsleden
in de gelegenheid gesteld vragen te stellen
over de visie aan wethouder Marieke Schouten. Daarna staat de visie op de agenda voor
besluitvorming in de raadsvergadering van
11 oktober. Nadat de visie wordt vastgesteld
gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma. ●

Gemeentenieuws
Opening gezondheidsplein

B

enieuwd naar hoe goed uw conditie of spierkracht
is? Of wilt u weten wat uw cholesterol- en bloedsuikerwaarden zijn en wat dit voor uw gezondheid
betekent? Kom dan naar de opening van het gezondheidsplein in de bibliotheek en doe mee aan de gratis
gezondheidstests.
Wethouder Jan Kuiper opent op vrijdag 28 september
het gezondheidsplein in bibliotheek De tweede verdieping (Stadsplein 1c). Deze middag kunnen Nieuwegeiners van 13.00 tot 17.00 uur meedoen aan allerlei
leuke activiteiten rondom gezond en gelukkig leven:
preventieve health checks op het gebied van bewegen,
het laten bepalen van cholesterol en bloedsuikerwaarden, workouts met smartwatch en meer. Ook kunt
u meer informatie krijgen over het Nieuwegeinse
beweeg- en sportaanbod, Bewegen op recept en
leuke en betrouwbare apps rondom bewegen.

in onze stad. Van tijdschriften en boeken tot workshops,
activiteiten en interactieve games. Nieuwegeiners
– gezondheidsprofessionals en niet- professionals –
zijn nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over
de invulling van en programmering op het plein.
Meedoen aan de preventieve checks of bloedprikken?
Meld u – om zeker te zijn van een plek – snel aan via
actie@detweedeverdieping.nu (o.v.v. ‘Opening gezondheidsplein’). ●
De gezondheidstests zijn geen vervanging van een
huisartsbezoek. Mocht hier aanleiding toe zijn, dan
vragen we u om een afspraak te maken met uw huisarts.

Alle gezondheidstests en gesprekken worden gedaan
door Nieuwegeinse professionals van SportID, GGD regio
Utrecht, het samenwerkingsverband van fysiotherapeuten SurPlus Nieuwegein, Bewegen op recept, Saltro,
Healthy progress en atletiekvereniging Atverni. U krijgt
meteen een terugkoppeling van uw resultaten. Wat
betekent het bijvoorbeeld als een fysiotherapeut zegt
dat ‘uw conditie slechter is dan het gemiddelde voor
uw leeftijd’? Waarom zou u eigenlijk aan uw conditie
werken? En als u hiermee aan de slag wilt; welke sport
zou dan bij u passen?
Op het gezondheidsplein kunnen inwoners vanaf
28 september alles vinden over gezondheid en welzijn

Vaccinatie tegen meningokokkenziekte
van start

V

anaf half september ontvangen jongeren,
geboren tussen 1 mei en 31 december 2004
een uitnodiging voor een vaccinatie tegen
meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met
je vrienden! Haal die prik tegen meningokokkenziekte
nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties
jongeren uit deze vaccinatie te halen. Dit jaar ontvangen
zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen
jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren.
Tegengaan van meer ziektegevallen
Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek
door een besmetting met de meningokok, type W. Deze
bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging
veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft
daarom in september 2017 besloten tot de invoering van
een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters
van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden.

Staatssecretaris Blokhuis besloot afgelopen juli om het
aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt,
uit te breiden. Vaccinatie moet een verdere toename
van het aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om
tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat
zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom
meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen
tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de
bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt
tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in
alle leeftijdsgroepen.
Meningokok type W
Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types.
De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je
het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten,
niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de
bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan
je in korte tijd ernstig ziek worden.
Vaccinatiesessies
Vanaf 1 oktober 2018 start GGD regio Utrecht met het
vaccineren van jongeren die geboren zijn tussen
1 mei 2004 en 31 december 2004. Vanaf half september ontvangen deze jongeren een uitnodiging van het
RIVM. Lees hier meer over op de website van GGD regio
Utrecht.
Meer informatie?
www.Deelditnietmetjevrienden.nl
Jongeren ontvangen een uitnodiging en een informatiefolder op hun huisadres en worden via social media
geattendeerd op de campagnewebsite. Op de website
www.deelditnietmetjevrienden.nl kunnen ze informatie
vinden over de prik en de ziekte. Verder zijn er interviews
en verhalen te vinden met en van jongeren en ouders,
die meningokokkenziekte van dichtbij meemaakten. ●

Wijknetwerkvergadering
Jutphaas-Wijkersloot, buurthuis De Wenck, Wenckebachplantsoen 85a, dinsdag 25 september 19:30 uur.

Bomen met slechte
conditie onder de loep
Gemeente Nieuwegein is een groene gemeente en zet
zich in om de kwaliteit van het groen en de bomen te
verbeteren. Bij de omvorming van het groen kijken we
welke bomen toekomst hebben en welke bomen niet
gezond uitgroeien of zelfs gevaar opleveren door om
te waaien bij een storm. Het gaat hierbij voornamelijk
om verwilderd groen of spontaan opgekomen bomen
zoals wilgen, elzen en populieren aan de slootkant en in
bossen. In Batau Noord, Batau Zuid en Galecop wordt
dit najaar de omvorming van het groen aangepakt.
Boomveiligheidscontrole
Bomen die een slechte conditie hebben of ziek zijn,
komen op een attentielijst. Deze bomen worden elk jaar
gecontroleerd. Met de attentie-boomveiligheidscontrole wordt een beoordeling gemaakt wanneer de boom
wordt weggehaald. Het gaat hierbij om bomen met
iepziekte, kastanjebloedingsziekte, watermerkziekte,
essentaksterfte, bomen met zwamaantastingen, bomen
met een verminderde conditie, dode bomen of bomen
die flinke wortelopdruk veroorzaken.
De bomen die weggaan in Batau Noord, Batau Zuid en
Galecop hebben een blauwe en gele gespoten stip op
de boomstam. In Galecop worden ongeveer 741 bomen
weggehaald waarvan het grootste deel verwilderd groen
is. In Batau Noord gaat het om circa 176 bomen waarvan 134 spontaan is gegroeid en in Batau Zuid halen
we acht bomen weg. Voor een gering aantal bomen is
een kapvergunning aangevraagd en verleend. Ongeveer
zeventig bomen die nu weg gaan, zijn door de gemeente in het verleden aangeplant. De overige bomen (circa
856) zijn spontaan en als verwilderd groen uitgegroeid.
Deze staan voornamelijk langs sloten die in beheer zijn
bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Op
deze plekken kunnen geen bomen staan vanwege het
waterbeheer.
Herplant
Er komen in totaal 22 bomen terug op een plek die daar
zeer geschikt voor is. Dat gebeurt in het nieuwe plantseizoen eind 2018 of begin 2019. ●

Bijeenkomsten
20 september 2018 Raadsvergadering
Op donderdag 20 september vergadert de
gemeenteraad. Op de voorlopige agenda voor
deze agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Motie(s) tramlijn/tramhalte Merwestein
• Bestemmingsplan Meanderpark
• Rekenkameronderzoek “ Lessen uit aanpak
Galecopperdroom”
• Verordening werkgeverscommissie en
benoeming leden hiervoor
• Benoeming leden commissie
voortgangsgesprek burgemeester
De genoemde raadsvergadering wordt gehouden in
het Stadshuis, Stadsplein 1 en begint om 20.00 uur.
De agenda voor de raadsvergadering staat 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. ●

