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Gratis VvE training

‘Energie besparen
en opwekken’

College stelt Omgevingsagenda
voor aan gemeenteraad

H

Deze zijn samen met een Focusgroep, een soort kopgroep met
inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties, tot stand gekomen. Om van een Omgevingsagenda te
komen tot een Omgevingsvisie wil het college, na goedkeuring van de
gemeenteraad, breed met de stad in gesprek.

Bestaand beleid versus nieuwe kansen
Beleidsthema’s die recent en samen met de stad zijn ontwikkeld
staan niet ter discussie. In de Omgevingsvisie gaan veel bestaande
uitgangspunten uit het huidige gemeentelijk beleid mee. Maar er zijn
ook nieuwe kansen, opgaven en dilemma’s. Deze ontstaan doordat er
meer wettelijke ruimte wordt geboden vanuit de Omgevinsgwet om
zaken zelf te regelen (bijvoorbeeld op het gebied van geluid). Daarbij
zijn er nieuwe trends en ontwikkelingen en door het in samenhang
bekijken van het huidige beleid ontstaan eveneens kansen. Een
overzichtelijke weergave van de belangrijkste bestaande en nieuwe
kansen en opgaven is beschikbaar op www.ikbennieuwegein.nl/
omgevingsvisie.

Commissie en raad
De Omgevingsagenda wordt behandeld in de commissievergadering
van ROM op 18 oktober en de raadsvergadering op 1 november.
Inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties kunnen meespreken in de commissie ROM als ze dit van tevoren melden
bij de griffie (griffie@nieuwegein.nl). Doel is om in het najaar van
2019 een Omgevingsvisie vast te stellen die richting geeft en ruimte
biedt bij toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en
die zo bijdraagt aan een gezond, duurzaam en veilig Nieuwegein.

De Omgevingswet
Directe aanleiding voor het ontwikkelen van de Omgevingsvisie is de
komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.
De wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur en mobiliteit, milieu, natuur, water, lucht, geluid, bodem
en cultureel erfgoed. Het gaat kortom over alles wat we om ons heen
zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Daarmee vormt de
wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen
in de fysieke leefomgeving. ●

et college van b&w heeft de Omgevingsagenda vastgesteld,
en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De
Omgevingsagenda is een tussenstap op weg naar de Omgevingsvisie van Nieuwegein, dé visie voor de hele fysieke leefomgeving
voor de lange termijn. In de agenda staan de belangrijkste ambities,
kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving.

Waternet opent zonnepark
Op 27 september opende Waternet namens
de WRK (N.V. Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland) een nieuw zonnepark in
Nieuwegein. Het gaat om het eerste deel van
het zonnepark op het terrein van de WRK in
Nieuwegein. Na de opening is het zonnepark met 14.000 zonnepanelen in gebruik
genomen. De opening van het zonnepark is
verricht door Kees van den Berge, sectordirecteur Waternet, en Marieke Schouten,
wethouder Duurzaamheid gemeente Nieuwegein.
Wethouder Duurzaamheid Marieke Schouten: ’Ik wil Waternet bedanken voor hun
investering. We zijn heel blij met dit initiatief.
De gemeente Nieuwegein wil in 2040 een
energie-neutrale stad zijn. Een ambitie die
samen met de stad is opgesteld in de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040: gemeente, inwoners, organisaties en bedrijven

Energiebesparing bij Verenigingen van Eigenaren biedt
veel kansen. Nieuwegein biedt daarom op 30 oktober
een cursus energiebesparing voor Verenigingen van
Eigenaren aan. Dit is in samenwerking met de regiogemeenten. Op 20 november wordt een tweede bijeenkomst gehouden in het gemeentehuis van Zeist. Tijdens
de training krijgt de VvE adviezen van ervaren sprekers en
gaat aan de slag met de eigen situatie. Daarnaast kan de
VvE ervaringen delen met andere VvE’s in de omgeving
die ook met energiebesparende maatregelen aan de slag
willen.
• Op 30 oktober staan Techniek en Financiën centraal.
De bijeenkomst is van 19.30 – 21.30 uur en wordt
gehouden in het Stadshuis van Nieuwegein. Een expert
van Energiepaleis neemt de VvE op deze avond mee
om antwoorden te geven op de volgende vragen: Welk
ambitieniveau streeft de VvE na? Wat zijn maatregelen
waarbij de investering snel wordt terugverdiend en wat is
voor de lange termijn een slimme keuze?
• Op 20 november staan Draagvlak en Proces centraal.
De bijeenkomst is van 19.30 – 21.30 uur en wordt gehouden in het Gemeentehuis van Zeist.
Twee deskundigen van VvE’s met Energie vertellen wat
nodig is om tot een gedegen besluitvorming te komen.
De volgende vragen komen aan de orde: Welke stappen
zijn nodig om voldoende draagvlak te verkrijgen? Hoe
krijgt de VvE iedereen mee en hoe organiseert de VvE
inspraak en betrokkenheid? Daarnaast kunt u ook uw
vragen over uw eigen situatie kwijt.
De trainingen wordt gehouden in het kader van U-Thuis,
het samenwerkingsverband van vijftien gemeenten in de
regio Utrecht om energiebesparing bij particuliere woningen te versnellen. Het wordt uitgevoerd door de Natuur
en Milieufederatie Utrecht en de Omgevingsdienst Regio
Utrecht.
Voor aanmelden en meer informatie kunt u mailen naar
Rosan op den Kelder via mail: R.OpdenKelder@odru.nl of
tel. 06 55 29 16 67.

Criminaliteit

Samen voorkomen
Volgende week staat in het teken van veiligheid. Met
het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de
kans op criminaliteit (overvallen, inbraken) toe. Samen
kunnen we veel ellende voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen
te nemen. Daarom worden volgende week een aantal
onderwerpen uitgelicht. Zo ontvangt u op woensdag de
Veiligheidskrant. Hierin staan tips, artikelen en interviews
die u bijvoorbeeld helpen autokraak en woninginbraak te
voorkomen. Ook vindt u vanaf die week op de website
van de gemeente Nieuwegein extra informatie onder het
thema veiligheid. Volg ook het Facebook account van de
gemeente Nieuwegein, doe mee aan de quizvragen. Wie
weet valt u dan wel in de prijzen!

Activiteiten

Stadspas
• zaterdag 06 oktober: stadsbezoek Hoorn
• zaterdag 13 oktober: verrassingstour Rondrit van de
Chauffeur
• zaterdag 20 okober: stadsbezoek Nijmegen
• zaterdag 27 oktober: bezoek Kevelaar
zijn allemaal aan zet. In een stad met een
stedelijk karakter is grootschalige duurzame
opwekking een uitdaging en moeten we op

zoek naar slimme combinaties en samenwerking. Dit zonnepark sluit mooi aan bij die
ambitie en bij die uitdaging.’ ●

Op de dagen dat de bus rijdt worden de deelnemers vanaf 10.00 uur opgehaald. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij Gery Eikelboom via tel. 06 21 23 49 93.

