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Fietsveiligheidsdagen voor
senioren ‘Wacht niet tot het te laat is’
‘We zijn hier omdat we zo lang mogelijk
veilig door willen blijven fietsen,’ vertelt
een van de deelnemers aan de fietsveiligheidsdag voor senioren. Dat was ook
precies het doel van de laatste fietsveiligheidsdag van dit jaar op 17 oktober. De
deelnemers deden enthousiast mee aan
het gevarieerde programma. De fietsverkeersquiz en het fietsparcours leverden
al veel eye-openers op. Van: ‘Ik ga nu
echt een helm en een achteruitkijkspiegel aanschaffen’ tot ‘Ik fiets altijd in een
te hoge versnelling’. Ook de fietscheck
bleek verhelderend: ‘Je moet altijd met
beide voeten bij de grond kunnen. Dat is
veel veiliger als je wat ouder bent, net als
fietsen op een damesmodel’. Een gymles
warmde de spieren vervolgens op voor een
fietstochtje langs gevaarlijke situaties in de
omgeving.

Licht op Noorderveld
op vrijdag 9 november

Op vrijdag 9 november wordt van 19.00 tot 20.30 uur voor de vierde keer
Licht op Noorderveld gehouden. Op Begraafplaats Noorderveld (Structuurbaan 1, Nieuwegein) kunnen bezoekers dan overleden mensen herdenken,
stil zijn, tot bezinning komen of luisteren naar de muziek. De begraafplaats
wordt op deze avond verlicht met fakkels en vuurschalen.

Programma
Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom en
kunnen op de diverse grafvelden luisteren
naar muzikale optredens van doedelzakspeler Johan Terlouw, Tinto, trio WiegerAnouska-Esther en Alive Gospel Choir.
Op het kinderveld vindt een optreden plaats
van clown Kiko. Daarnaast worden er kaarsen uitgedeeld en kunnen nabestaanden een
steen beschrijven om op het graf te plaatsen
(de stenen die op het strooiveld worden
geplaatst, worden begin januari weer
verwijderd).
Gedurende de hele avond zijn bezoekers van
harte welkom bij het crematorium Noorderveld voor een kopje koffie en kunnen
nabestaanden voor informatie terecht bij een
van de medewerkers (te herkennen aan een
witte sjaal). Ook is het mogelijk om te praten
met vrijwilligers van rouwgroep Nieuwegein.
De avond is er voor iedereen: jong en oud en
ongeacht geloof of levensbeschouwing.

Dus ook voor nabestaanden van wie de dierbaren elders gecremeerd of begraven zijn.
De avond is vrij toegankelijk voor iedereen
en er is geen aanmelding nodig.
Meer informatie
Meer informatie over het programma is te
lezen op www.nieuwegein.nl/lichtopnoorderveld en de facebookpagina Licht op
Noorderveld.
Voor vragen over deze avond kunt u contact
opnemen via j.deckers@nieuwegein.nl
De avond wordt georganiseerd door de
gemeente Nieuwegein in samenwerking
met crematorium en uitvaartcentrum
Noorderveld, rouwgroep Nieuwegein en
wordt financieel ondersteund door Barbara
Uitvaartverzorging, Monuta Rappel, Martin
Hendricks Uitvaartverzorging, Yarden & van
Oostrum Uitvaartzorg, Monuta Bas Poelstra
en PCB Uitvaartzorg. ●

Fietsen als medicijn
Veel deelnemers geven aan dat de e-bike voor
hen echt een uitkomst is: ’Ik nam altijd de
auto, mede vanwege mijn gezondheid. Maar
nu ik een e-bike heb, doe ik alles op de fiets.’
Er was zelfs een deelnemer die aangaf bijna
geen diabetesmedicijnen meer nodig te hebben omdat ze dagelijks twintig kilometer fietst.
En nog een tip van de fietsdocent: ‘Stap over
op een e-bike voordat je echt moet. Probeer
het op een moment dat je nog goed kunt
leren rijden op een e-bike want het fietst
echt anders dan een gewone fiets’.
Fietsmogelijkheden
De Fietsersbond organiseert deze fietsveiligheidsdagen jaarlijks samen met de gemeente.
Meer informatie over fietsmogelijkheden
voor senioren in Nieuwegein vindt u op
nieuwegeinfietst.nl/senioren. ●

De burgemeester kookt
Burgemeester Frans Backhuijs heeft
afgelopen weekend wederom een
benefietdiner bereid voor een aantal
Nieuwegeiners. Dit jaar is hij daarbij
geholpen door commissaris van de
Koning Willibrord van Beek.

volwassenen een laatste wens in vervulling
laten gaan. Een speciale ambulance haalt
een zieke, die zichzelf zonder medische hulp
niet kan vervoeren, op en brengt hem of
haar volledig verzorgd naar de plek van de
wens.

De Burgemeester Kookt vond dit jaar plaats
bij Driessen Smaak / Vermaak aan de Marconibaan in Nieuwegein. De opbrengst van
de avond is voor een goed doel. Dit jaar is
dat de Stichting WensAmbulance. Via deze
stichting kunnen ernstig zieke kinderen en

De stichting is in 2016 opgericht door Hans
Agterberg. Op 1 oktober van dit jaar is de
(kinder) Wens Ambulance Utrecht van start
gegaan. Het geld dat De burgemeester
kookt heeft opgebracht gaat naar het onderhoud en de brandstof van de ambulance. ●
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Groene Bouwhekken met impact

Uitkomsten evaluatie
hondenbeleid

In de Erfstede zijn zogenaamde Groene Bouwhekken geplaatst langs een deel van het afgebrande Theatro. Geen
saaie, grijze hekken, maar mooie houten afscheidingen
met plantenbakken. Het kost meer tijd om plannen voor
het gebied rond de Erfstede te maken. Daarom is een
deel van de afzethekken vervangen door de Groene
Bouwhekken. Ze zien er niet alleen fraai uit, ze zijn ook
nog eens gemaakt van duurzaam Douglas-hout. En bij
het maken, vervoeren, plaatsen en onderhouden van de
Groene Bouwhekken worden mensen ingezet met een
afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie Nieuwegeiners.
Zij krijgen een opleiding en een werkplek. De meeste van
hen stromen door naar betaald werk.

In een enquête is inwoners van Nieuwegein gevraagd
wat ze vinden van de regels voor hondenbezitters. Zijn
ze duidelijk, makkelijk uitvoerbaar of juist ingewikkeld?
Is het duidelijk waar honden los mogen lopen? Is er
overlast door hondenpoep? enz. Maar liefst 1.106 inwoners hebben de enquête ingevuld. Zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters. De uitkomsten zijn verwerkt, samen met reacties die via email en social media
zijn binnengekomen. Het rapport en een samenvatting
hiervan zijn te vinden op de website van de gemeente
www.nieuwegein.nl ●

De gemeente
feliciteert…

Groene Bouwhekken werkt onder meer met Stichting
Bouwloods Utrecht’ bij de productie, met Reinaerde
Groendiensten in de logistiek en met Groene Golf bij het
onderhoud. Bouwhekken met impact dus! ●

Finance Event voor werkgevers
op 20 november

62% van de werkgevers heeft te maken
met personeel met schulden. Dat heeft niet
alleen nadelige gevolgen voor de werknemer. Een werknemer met schulden kost een
werkgever gemiddeld €13.000,-. Het is belangrijk dat iemand die in de schulden dreigt
te raken, zo snel mogelijk geholpen wordt.
Daarmee voorkom je dat de schulden zich
verder opbouwen. De werkgever is vaak één
van de eerste die de signalen ziet. Daarom
houdt de gemeente Nieuwegein op 20 november een bijeenkomst voor Nieuwegeinse
werkgevers: The Finance Event. Tijdens deze
avond krijgen werkgevers meer inzicht in
wat financiële stress met werknemers doet
en krijgen ze praktische handvatten wat zij
daar aan kunnen doen.
Invloed op de organisatie
Schulden hebben een grote invloed op
werknemers. Mensen met schulden ervaren
vaker financiële stress en dit heeft zijn weerslag op de prestaties van de werknemers.
Uit het rapport van het Nibud Personeel met
Schulden uit 2017 blijkt dat een werknemer
met financiële problemen een werkgever

gemiddeld u 13.000,- kost. Deze kosten worden opgebouwd door een productiviteitsafname van gemiddeld 20%, een toename
in ziekteverlof van gemiddeld zeven dagen
en de extra uren die een werkgever maakt in
de verwerking van loonbeslag.
Eerste signalen
Vaak heerst er de overtuiging dat mensen
met schulden werkloos zijn. Dit is echter
vaak al lang niet meer het geval. Er zijn een
heleboel mensen met een baan die schulden
hebben. De werkgever is vaak één van de
eerste die de signalen ziet. Iemand komt
om een voorschot vragen, verschijnt op de
CAK-lijst of er wordt loonbeslag gelegd.
Handvatten voor werkgevers
Een werkgever heeft er baat bij dat schulden
zo snel mogelijk worden opgelost. Wat kan
een werkgever hierin betekenen voor zijn
werknemers? Waar kunnen de werknemers
naar worden doorverwezen binnen de gemeente? En hoe begin je een gesprek over
schulden?

Aanmelden
The Finance Event vindt plaats op
20 november van 17:30 uur tot 20:30 uur in
theater de Kom, Stadsplein 6, en is voor alle
werkgevers uit de regio. Deelname is gratis.
Aanmelden kan bij Marthe Bierens via
m.bierens@nieuwegein.nl. Ook voor
vragen kunt u bij haar terecht via ditzelfde
e-mailadres of via 06 12 62 38 72. ●

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.

Leerlingen OBS De Veldrakker in
actie tegen zwerfafval
Minder zwerfafval is beter voor mens en
dier. Daarom vulden leerlingen van OBS De
Veldrakker in Nieuwegein vorige week afvalzakken met zwerfafval uit hun omgeving.
Deze actie was onderdeel van de educatiedag over zwerfafval Let’s Do It Kids, die
werd geopend door wethouder Jan Kuiper
hierover: ‘Het Let’s Do It Kids programma
maakt bewust, is leerzaam en biedt ideeën
om in actie te komen. Bewuste kinderen
beïnvloeden hun ouders. Dat is winst!’
Educatieprogramma
Let’s do it Kids is een educatieprogramma voor het basisonderwijs dat wordt
verzorgd door een groep enthousiaste
storytellers die bewustwording creëren over
zwerfafval en recycling. Zo worden kinderen
in de onderbouw in een ochtend middels
een theatervoorstelling bewust gemaakt
van waarom schone natuur belangrijk is. En
doen midden- en onderbouw op diezelfde
ochtend mee aan interactieve workshops

…het echtpaar IJzendoorn, dat op zondag
14 oktober zestig jaar was getrouwd.
Burgemeester Frans Backhuijs bracht hen een
bezoek om ze te feliciteren en in de bloemetjes
te zetten.

Raadsinformatiebijeenkomsten
25 oktober, 19.30 uur,
bij KWR, Groningenhaven 7, Nieuwegein
Onderwerp: Boombeschermingsplan
Doel: Informeren over het participatietraject,
over de wijzigingen die dit heeft opgeleverd in
het afwegingskader in het Boombeschermingsplan
en over de nog te nemen stappen.
25 oktober, aanvang 20.30 uur,
bij KWR, Groningenhaven 7, Nieuwegein
Doel: Informeren en in gesprek gaan over hoe
invulling wordt gegeven aan het duurzaamheidsprofiel en het monitoringssysteem.
De uitnodigingen voor de raadsinformatiebijeenkomsten staan vermeld op de website van de
gemeente.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de griffie via tel.14 030 of mail:
griffie@nieuwegein.nl. ●

Wijknetwerken
Vreeswijk
Maandag 29 oktober, 20.00 uur,
Dorpshuis Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1.
en lessen over de plastic soep, de negatieve
effecten van zwerfafval maar ook over de
rijkdom van afval nadat het goed is gescheiden. Daarnaast vindt er ook een schoonmaakactie plaats waarbij alle leerlingen
samen de buurt ingaan om zwerfafval te
rapen. Hierdoor worden ze bewust gemaakt
van hoe belangrijk het is om in hun eigen
wijk zwerfafval te voorkomen.

Op naar een schoner Nieuwegein
Het educatieprogramma is ontstaan omdat
zwerfafval alsmaar een groter probleem
wordt. Ook de gemeente Nieuwegein
besteedt steeds meer geld en tijd om
dit probleem tegen te gaan. Met Let’s
do it Kids zet de gemeente haar jongste
schoonmaakhelden in voor een schoner
Nieuwegein. ●

Zuilenstein / Huis de Geer / Blokhoeve
Dinsdag 30 oktober, 20.00 uur,
Hapje / Drankje (naast achteruitgang Plus van Loon)
Galecop
Dinsdag 30 oktober, 20.00 uur,
Buurtplein Galecop, Thorbeckepark 183.

