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Jongerenlintje

Wie nomineer jij?

K

en jij een jongere die zich op
bijzondere wijze heeft ingespannen
voor Nieuwegein? Meld hem of
haar dan nu aan! Denk aan iemand die
een sponsorloop heeft georganiseerd voor
een goed doel, of altijd meehelpt bij het
verzorgen van de dieren op de kinderboerderij of die bijvoorbeeld een dansgroep
heeft opgericht. Het gaat om jongeren die
zich vrijwillig en op een bijzondere manier
inzetten voor Nieuwegein.
Alle Nieuwegeinse jongeren tot en met 21

jaar kunnen worden voorgedragen. De
commissie, onder leiding van de burgemeester, buigt zich over de voordrachten.
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
de gemeente worden de jongerenlintjes
uitgereikt. De kandidaten hoeven niet
in Nieuwegein te wonen als de activiteit
of bijzondere gebeurtenis maar wel met
Nieuwegein te maken heeft.
Inzenden kan tot 1 december 2018 bij
Elsje Leurs via e.leurs@nieuwegein.nl. ●

Raadsbijeenkomsten
Raadsinformatiebijeenkomst
26 september 20.00 uur, bedrijfsrestaurant op 4e etage Stadshuis
Onderwerp: Welzijn en MOvactor
Doel: Een gesprek over de toekomst van welzijn in de stad en de rol van MOvactor daarin.

Burgemeester onthult

Tegels winnaars
Jongerenlintje

D

e gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks
een onderscheiding aan jongeren die
iets bijzonders hebben gedaan voor de
stad. Het gaat om jongeren die zich vrijwillig
en op een bijzonder manier inzetten voor
Nieuwegein. In januari ontvingen drie meisjes
dit jongerenlintje, ‘De Doorslag’ genoemd.
Afgelopen zaterdag zijn de tegels met hun
namen erop onthuld door burgemeester
Frans Backhuijs (zie foto).
Inmiddels liggen er al achttien tegels en
ontstaat er een heuse ‘Walk Of Fame’ aan de
Doorslag (het water) bij de trap ter hoogte
van theater De Kom. De drie naamtegels zijn
van: Femke Bergenhenegouwen voor haar
inzet bij scoutingactiviteiten, Esmée Koene
voor haar bijdrage aan de afleveringen van
‘Mijn Stad Nieuwegein’ en Dominique Jepma
voor haar vrijwillige inzet voor kinderen van
Reinaerde.
De Doorslag
De gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks een
onderscheiding aan jongeren die iets bij-

zonders hebben gedaan voor de stad. Denk
aan een jongere die een sponsorloop heeft
georganiseerd voor een goed doel, altijd mee
helpt bij het verzorgen van de dieren op de
kinderboerderij of een jongere die een dansgroep heeft opgericht voor andere kinderen.
Het jongerenlintje heeft overigens de naam:
De Doorslag. Voor deze naam is gekozen
omdat de jongeren die het lintje krijgen
van doorslaggevende betekenis zijn voor de
Nieuwegeinse gemeenschap. Daarnaast is De
Doorslag het water dat Nieuwegein als stad
verbindt en op wiens oever de Walk of Fame
ontstaat. ●

De uitnodiging voor de raadsinformatiebijeenkomst 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
Batau-Noord, dinsdag 2 oktober, 19.30 uur, Buurtplein Batau, Dukatenburg 1
Fokkesteeg, dinsdag 2 oktober, 20.00 uur, wijkhuis De Steeg, Hoornseschans 101

Berichten van de
gemeente per mail
Via https://www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich in enkele stappen
inschrijven voor een e-mailservice waarmee u besluiten en andere berichten
ontvangt die door gemeenten, provincies
en waterschappen worden gepubliceerd.

Autokraak voorkomen
•Parkeer uw auto in het zicht
en op een goed verlichte
plaats.
•Sluit de auto altijd goed af
en controleer de ramen en het
schuifdak.
•Verwijder de afdruk van de zuignap (navigatiesysteem) van de voorruit.
•Neem uw elektronische apparaten mee uit de
auto (laptop). Kunt u het niet meenemen? Zet
dan de apparatuur geheel uit.

Commissie ROM
27 september, 20.00 uur
Onderwerpen op de voorlopige agenda: Betere Buurten Startnotitie Schansen Noord,
Gemeentelijk rioleringsplan en Visie klimaatadaptie

•Laat zien dat u niets van waarde verbergt.
Zet het dashboardkastje open.
•Dieven zoeken ook onder uw stoel en in
de opbergvakken. Berg daar dus niets op.
•Heeft u een stationcar, dek een lege
laadruimte dan niet af.
•Laat nooit geld, kostbaarheden of belangrijke
documenten in de auto achter.
•Laat ook andere spullen, zoals een boodschappentas en kleding niet zichtbaar in de auto
achter.

De gemeente feliciteert…
De heren Cor Nijhoff (links op de foto) en
Robert de Smet (rechts) van atletiekvereniging Atverni. Beide heren sleepten tijdens
het NK masters prijzen in de wacht in de
categorie mannen 70+. De heer Nijhoff
werd kampioen speerwerpen en won
zilver op kogelstoten en brons op gewicht
werpen. De heer De Smet mag de titel

kampioen 3000 meter indoor dragen.
Wethouder John van Engelen van Sport (in
het midden op de foto) ontving het duo
met een mooie bos bloemen en bracht
de felicitaties namens de gemeente aan
hen over voor hun bijzondere sportieve
prestaties. ●

