Gemeentenieuws
City Nieuwegein

Modern knooppunt voor bus en tram

R

eizigers in het openbaar vervoer kunnen
over enkele jaren gebruik maken van
een nieuw, geïntegreerd knooppunt
voor openbaar vervoer in het centrum van
Nieuwegein. Met haltes die geschikt zijn voor
langere trams en bussen, een snelle overstap
bieden en goed toegankelijk zijn vanwege de
lage instap. Fietsers en voetgangers krijgen
bovendien een directe verbinding langs de
trambaan van en naar het centrum. Dat is de
gezamenlijke ambitie van de provincie Utrecht
en gemeente Nieuwegein.
Bus en tram dichtbij elkaar
In de nieuwe opzet schuiven zowel het
spoor als de perrons iets op in zuidwestelijke
richting. De tramhalte komt zo in het hart
van City Nieuwegein, dichtbij de winkels en
nieuwe woningen, met een directe toegang
voor fietsers en voetgangers. De perrons
sluiten aan op nieuwe lagevloertrams die de
provincie Utrecht vanaf eind 2020 laat rijden
tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.
Het nieuwe busstation wordt gebouwd aan
de overzijde van de tramlijn, ter hoogte van
de huidige parkeerplaats. Het is geschikt
voor lange bussen. Ook kunnen bussen daar
elektrisch laden. Verder krijgt het busstation

voorzieningen voor kaartverkoop en service
aan de reizigers en voldoende fietsenstallingen. Tussen tramhalte en busstation komt
een snelle looproute.
Meer info?
Begin november besluiten provincie Utrecht
en gemeente Nieuwegein over deze nieuwe

opzet. Meer informatie vindt u op de
website city-nieuwegein.nl. Het raadsvoorstel met bijbehorende stukken staat op
nieuwegein.nl onder Bestuur en organisatie
> Gemeenteraad > raadsinformatie. Bij
positieve besluiten van Provinciale Staten en
de gemeenteraad krijgt City Nieuwegein een
modern knooppunt voor bus en tram. ●

De gemeente feliciteert…

Waar doet u uw dagelijkse boodschappen en waar
gaat u graag naar toe als u bijvoorbeeld kleding koopt?
Hoe vaak koopt u online? En hoe tevreden bent u over
de winkels bij u in de buurt? Dit zijn vragen die in een
onderzoek naar koopgedrag op initiatief van de provincie
Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland gesteld worden.
Uit alle huishoudens in de provincie en dus ook in de
gemeente Nieuwegein zijn willekeurig huishoudens geselecteerd met de vraag om mee te doen aan een online
enquête. Deze huishoudens krijgen hierover in de eerste
week van oktober een brief thuisgestuurd.

Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

Blijf op de hoogte en denk mee!

O

Scenario’s
Tijdens de werkbijeenkomst kunt u met
de gemeente Utrecht in gesprek over de
opbrengst van het ontwerpproces. Hiermee
wordt het ontwerpproces afgesloten. Begin
2019 neemt de gemeenteraad van Utrecht,
na het raadplegen van de buurgemeenten,
een besluit over de zes onderscheidende
scenario’s voor het energielandschap.
In gesprek met de gemeente
U bent namens de gemeente Utrecht van

U kunt vragen stellen
De derde werkbijeenkomst is qua inhoud en
opzet anders dan de voorgaande werkbijeenkomsten. Eerder haalden we ideeën op
voor de verdere uitwerking van de scenario’s
van het energielandschap. Met deze derde
werkbijeenkomst sluiten we het ontwerpproces af. U kunt vragen stellen en reageren
op onduidelijkheden en eventuele onjuistheden in de producten die naar aanleiding van
de werkbijeenkomsten zijn opgesteld.
Vooraf aanmelden
De derde werkbijeenkomst is opgedeeld
in drie verschillende gespreksrondes, die
ieder een uur duren. U kunt zich voor één

De Fietsersbond houdt in samenwerking met gemeente
Nieuwegein een fietsveiligheidsdag op 17 oktober in het
Atrium (kamer 008) van het Stadshuis. Deze dag is gericht op langer fietsplezier voor senioren die van fietsen
houden en veilig willen blijven fietsen. Op het programma staan:
• presentatie over veranderde verkeersregels en -borden
• fietscheck (veiligheid, goede afstelling)
• testmogelijkheid nieuwe fietsen en e-bikes
• fietsgymles om de spieren op te warmen
• fietsvaardigheidstest op een parcours
• fietstocht door de omgeving
Na afloop ontvangt iedereen een certificaat en uiteraard
wordt er tijdens de dag ook aan de inwendige mens
gedacht met een lunch en koffie en thee. Deelname is
gratis!
Tijd: woensdag 17 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden: via het aanmeldformulier op de site van de
Fietsersbond (zoek op de site naar ‘fietsschool senioren’)
Kijk voor meer informatie en voor een verslag van de
vorige fietsveiligheidsdagen op de site van Nieuwegein
fietst.

Naar koopgedrag
in Randstad

Op de foto: de heer Van Es, directeur Klompenburg Bouw (in
het midden), de heer Nieuwenhuizen, servicecenter manager
Heavy regio Utrecht van Euromaster en wethouder Ellie
Eggengoor met de artist-impression van het nieuwe pand
van Euromaster.

harte uitgenodigd om tussen 18.00 en
21.00 uur langs te komen bij La Place De
Meern A12 (voorheen AC Restaurant).
Tijdens deze bijeenkomst kunt u met mensen van de gemeente in gesprek over de
opbrengst van het ontwerpproces.

Fietsveiligheidsdag

Onderzoek

Bouwbedrijf Klompenburg Bouw met de aankoop van
een kavel op bedrijvenpark Het Klooster. Het bouwbedrijf
realiseert een bedrijfspand voor Euromaster. De gemeente
verwelkomt Euromaster dat zich in juni 2019 vestigt op
Het Klooster. Edo Wiggers, Managing Director Euromaster
Nederland: ‘Straks zijn wij op maar liefst vier locaties in
Nieuwegein aanwezig. Door de gunstige ligging nabij vele
uitvalswegen kunnen onze klanten in de regio Nieuwegein-Utrecht ons goed bereiken en nóg belangrijker: wij
hen.’

p dinsdag 9 oktober a.s. houdt de
gemeente Utrecht de derde en laatste werkbijeenkomst over duurzame
energie in Rijnenburg en Reijerscop. De
vraag die centraal staat is : Hoe kunnen we
duurzame, grootschalige energieproductie met windmolens en/of zonnepanelen
inpassen in het landschap en dat combineren met andere activiteiten in Rijnenburg en
Reijerscop?

Inschrijven

gespreksronde aanmelden. Op deze manier
proberen we het aantal mensen over de
avond te spreiden en iedereen voldoende
gelegenheid te geven zijn of haar vragen
beantwoord te krijgen. Aanmelden kan
tot zondag 7 oktober via www.utrecht.nl/
rijnenburg
Informatie vooraf online op de website
Ter voorbereiding op de derde werkbijeenkomst worden de scenario’s en begeleidende documenten online gezet op de website.
Zodra ze online staan, ontvangt u hierover
een nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft
aangemeld.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de aanleiding,
achtergrond en het proces, kijk dan op
www.utrecht.nl/rijnenburg. U kunt zich hier
ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
waarmee we u op de hoogte houden van de
laatste ontwikkelingen. ●

Deelnemers gezocht
Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag
meedoen aan het onderzoek, dan kunt u de vragenlijst
invullen op www.startvragenlijst.nl/kso2018. Het invullen
van de vragenlijst duurt gemiddeld tien tot vijftien
minuten. Uw privacy is gewaarborgd conform de nieuwe
privacywetgeving (AVG). Onder alle deelnemers aan het
onderzoek worden vijftig cadeaubonnen van 25 euro
verloot.
Doel van het onderzoek
In oktober gaat het onderzoek naar koopgedrag in de
provincie Utrecht van start. Dat onderzoek brengt, net als
in 2016, in beeld waar inwoners boodschappen doen,
winkelen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende
aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in
beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het
versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. De
resultaten van het onderzoek worden eind 2018 bekend
gemaakt op de website www.kso2018.nl.
Meer weten?
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht
op de website www.kso2018.nl.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de
provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Ook
de gemeente Nieuwegein doet mee aan het onderzoek,
het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau
I&O Research.

