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Jonge fietsambassadeur
gezocht
We zoeken een jonge fietsambassadeur! Zit jij in groep
8 of op de middelbare school? Ben je fietsfan en handig
met social media? En wil je een paar maanden rondrijden op de enige echte ‘Nieuwegein Fietst’-fiets en
posten/ vloggen over je fietsbelevenissen? Geef je snel
op via info@nieuwegeinfietst.nl!

Raad en commissies
Commissie Samenleving
Woensdag 17 oktober, 20.00 uur
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
• Oprichting stichting Beschut Werk Lekstroom
• Nieuwsbrief Transformatieagenda in uitvoering
De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal op derde
etage van het Stadshuis.

Wildgroei van wilgen.

Bomen met slechte conditie
onder de loep

D

e gemeente Nieuwegein is een groene gemeente die zich inzet
om de kwaliteit van het groen en de bomen te verbeteren. Bij
de omvorming van het groen kijken de beheerders welke bomen toekomst hebben en welke bomen niet gezond uitgroeien of die
zelfs gevaar lopen bij een storm om te waaien. Het gaat hierbij vooral
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
of en zo ja wanneer een boom moet worden 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 wortel
opdruk veroorzaken.

Stip
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 zijn opgekomen. In
Batau Zuid worden acht bomen gekapt. 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. 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. ●

Commissie ROM
Donderdag 18 oktober, 20.00 uur
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
• Proces en haalbaarheid Koersdocument City
• Omgevingsagenda
• Voortgangsrapportage grote ruimtelijke projecten
De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal op de derde
etage van het Stadshuis.
De uitnodigingen en de agenda’s van de commissievergaderingen 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. ●

Wijknetwerk
Hoog Zandveld, Zandveld, Lekboulevard
woensdag 17 oktober, 20.00 uur, Buurtplein Zuid,
Ratelaar 37.

Ideeën voor meer zichtbaarheid van de Plofluis

H

oe maken we het verhaal van de Plofsluis zichtbaar? Een groep van twintig professionals en
betrokken inwoners uit Nieuwegein bezocht vorige
week het kolossale betonnen rijksmonument (zie foto).
Zij gingen vol energie aan de slag met een antwoord op
deze vraag.
Ideeën
De deelnemers kregen een uniek kijkje in één van de
sluisbakken van het monument. Vervolgens begeleidden
docenten en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) de deelnemers in creatieve workshops.
De creativiteit kreeg de ruimte om verhalen te maken
over de bijzondere historische plek. Dit leidde tot diverse
ideeën, zoals:
• onderzoek welke ruimtes of plekken rond het monument mogelijk geschikt zijn om te laten zien dat dit een
wereldwijd uniek object is. Dat kan door informatiepa-

nelen en het tonen van animatie over het ontwerp, de
constructie en de werking van de Plofsluis.
• maak de Plofsluis onderdeel van een (rond)vaarroute,
zodat het object van verschillende kanten zichtbaar wordt.
• benut het groen om de Plofsluis voor de beleving en haal
bosschages weg, zodat het monument beter zichtbaar
wordt.
• maak een uitzichtpunt, zodat de verbinding met omliggende werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie sterker
wordt.
Top3
Op 14 november (van 10.00 tot 12.00 uur) vindt de derde
en laatste creatieve sessie plaats, waarbij de top drie van
haalbare concepten voor de Plofsluis bepaald worden. Eind
januari 2019 bepalen eigenaar Rijkswaterstaat, de provincie
Utrecht en de gemeente Nieuwegein of en zo ja hoe deze
sluis en de relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zichtbaar gemaakt worden voor een breed publiek.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Driessen via mail:
v.driessen@nieuwegein.nl of via tel. (030) 607 15 09. Voor uw aanmelding voor
de sessie van 14 november kunt u contact opnemen Catharina Wouters via
nhw.sva@provincie-utrecht.nl. ●

