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Gemeente stimuleert aanschaf
elektrische scooter

D

e gemeente gaat het gebruik van schone, elektrische scooters met een subsidieregeling stimuleren.
Hiermee wil de gemeente het verbruik van fossiele
brandstoffen tegengaan en de luchtkwaliteit van Nieuwegein verbeteren. Het woon-werk verkeer wordt hierdoor
duurzamer. De gemeente wil hiermee een extra impuls
geven aan inwoners die er over denken om ook te kiezen
voor elektrisch rijden. Voor aanvraag van de subsidie kunt
u vanaf donderdag 1 november terecht bij de gemeente,
via www.nieuwegein.nl/e-scooter of bel via tel. 14030.
Schone lucht
Wethouder Duurzaamheid Schouten: ‘We willen de
uitstoot van CO2 graag verminderen. Dat kunnen we
doen door gebruik te maken van schoner vervoer: de fiets
en elektrische vervoermiddelen. De raad van Nieuwegein
heeft met de Routekaart Nieuwegein ten slotte de ambitie
vastgesteld om in 2040 energieneutraal te zijn.’

Voordelen e-scooter
- Milieuvriendelijker
- Geen uitlaatgassen
- Geen last van startproblemen
- Elektriciteit is veel goedkoper
dan benzine.
- Tijds-efficiënter: je hoeft niet
naar een tankstation te
rijden om te tanken.
- Minder onderhoudskosten
Regeling is tijdelijk
De regeling is tijdelijk van aard.
Dat houdt in dat hij ophoudt
te bestaan zodra het subsidieplafond is bereikt. Wees er dus
snel bij!

Dag van de Mantelzorg op 10 november

Nieuwegein waardeert mantelzorger

N

ieuwegein kent veel mantelzorgers
die zorgen voor een familielid, vriend
of kennis. Dit doen ze vaak al langere
tijd, in hun eigen tijd en zonder dat ze er voor
betaald krijgen. De gemeente en het Steun
punt Mantelzorg Nieuwegein waarderen dit
zeer en benadrukken dat door deze mensen
een mantelzorgwaardering aan te bieden.
Elke mantelzorger die ingeschreven staat bij
het steunpunt krijgt de Mantelzorgwaardering
2018.
Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 10 november van 11.00uur tot 16.00uur wordt de
jaarlijkse Dag van de Mantelzorg gehouden in het MeetingDis
trict, Blokhoeve 2 te Nieuwegein. Ook dit is een initiatief van de
gemeente en het steunpunt. Ook dit jaar is weer gekozen voor een
informatiemarkt. U kunt uw vertrouwde en bekende organisaties
tegen komen maar ook minder bekende. Daarnaast is er de mogelijkheid verschillende workshops te volgen, zijn er proeverijen van
verschillende producten en kunt u meedoen aan diverse andere
leuke activiteiten. Op deze dag kunt u de Mantelzorgwaardering
ook ophalen vanaf 12.00 uur.
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Laat uw fiets graveren
op 16 november
Bij LaPlace op de Markt en bij fietsenstalling De Fiets
pomp aan de Lantaarnstede (bij het Stadshuis) staat op
vrijdag 16 november van 14.00 – 20.00 uur een tent
waar u uw fiets gratis kunt laten graveren. Dat houdt
in dat de aanwezige mensen van politie, Stadstoezicht
en politiestudenten een code in het frame van uw fiets
aanbrengen. Dat heeft diverse voordelen: voor fietsendieven is een gegraveerde fiets niet aantrekkelijk, de
eigenaar van een gegraveerde fiets is gemakkelijk terug
te vinden en teruggevonden gestolen fietsen worden
bij u thuis gebracht. U moet u voordat uw fiets wordt
gegraveerd wel even legitimeren.
Als u hier op 16 november aan mee doet krijgt u bij de
tent nadere informatie. Niet alleen hierover maar ook
over het registeren van eigendommen en over de campagne Stop Heling. Wat kunnen we met z’n allen doen
om heling tegen te gaan? De mensen bij de tent gaan
daarover met u in gesprek. De graveeractie is tot stand
gekomen door samenwerking van politie, Stadstoezicht
en de gemeente. ●

Fix je Fietsverlichtingsactie op Anna van Rijn
Het is herfst, de dagen lengen en dus fietsen we steeds
vaker in het donker naar huis, werk, school of sport.
Zichtbaarheid is voor fietsers in het donker van levensbelang. Het Anna van Rijn College voert daarom een
fietscontrole uit onder de leerlingen met het actiepakket
Fietsverlichting van Veilig Verkeer Nederland (VVN).
Iedereen die zijn verlichting in orde heeft, ontvangt een
mooie gadget als beloning. Op 8 november volgt er een
Fix je Fietsverlichtingsactie, waarbij fietsenmakers van
Fietspunt de kapotte fietsverlichting van honderdvijftig
fietsen gratis repareren. Het Anna van Rijn College, VVN
en de provincie Utrecht hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan een veilige winter voor de fietsers
en andere weggebruikers.

Hoe aan te vragen?
Iedere mantelzorger die vóór 1 oktober 2018 ingeschreven
stond bij het Steunpunt Mantelzorg heeft een uitnodiging thuisgestuurd gekregen voor het afhalen van zijn of haar Mantelzorgwaardering. Voor deze dag is daarnaast een entree ticket nodig,
u kunt deze gratis aanvragen via www.mantelzorgnieuwegein.
nl/dag-van-de-mantelzorg-2018. Mocht u vragen hebben dan
kunt u bellen naar het steunpunt via tel. 06- 83 55 68 74. Kijk
voor meer informatie op www.mantelzorgnieuwegein.nl ●

Kapotte fietslamp? Repair Café
Heeft u zelf kapotte fietsverlichting en weet u niet hoe
u die moet maken? Loop dan op zaterdag 3 november
even binnen bij het Repair Café. Deskundige vrijwilligers
zitten klaar om u te helpen met de reparatie van niet
werkende fietslampjes. Maar ook met andere kapotte
apparaten, meubels, speelgoed, enzovoort bent u welkom tussen 11.00 en14.00 in het MEC in het Natuurkwartier (tegenover de molen). ●

Gemeentenieuws
Licht op Noorderveld op 9 november

O

p 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 grafvelden luisteren naar
muzikale optredens van doedelzakspeler
Johan Terlouw, Tinto, SavannaJoy, trio
Wieger-Anouska-Esther en Alive Gospel
Choir. Op het kinderveld vindt een optreden
plaats van clown Kiko. Daarnaast worden er
kaarsen uitgedeeld en kunnen nabestaan-

den een steen beschrijven om op het graf
te plaatsen. De stenen die op het strooiveld
worden geplaatst, worden begin januari
weer weggehaald.
Tijdens de avond kunnen bezoekers bij het
crematorium Noorderveld een kopje koffie
drinken en kunnen nabestaanden voor
informatie of vragen terecht bij een van de
medewerkers van het crematorium (herken-

baar aan de witte sjaal). Ook is een gesprek
mogelijk met vrijwilligers van rouwgroep
Nieuwegein.
De avond is voor iedereen: jong en oud en
ongeacht geloof of levensbeschouwing. Ook
nabestaanden van wie de dierbaren ergens
anders gecremeerd of begraven zijn, zijn van
harte welkom. De avond is vrij toegankelijk
voor iedereen en er is geen aanmelding
nodig. ●

Raad en commissies

Van opvoeden je werk willen maken

Professionele opvoeder(s) gezocht

E

r bestaat een groot tekort aan gezinshuizen waar kinderen, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen
wonen, in een normale en stabiele gezinssituatie kunnen opgroeien en zich kunnen
ontwikkelen. Een gezinshuis is wat anders
dan een pleeggezin. Een gezinshuis neemt
meestal voor langere periode een kind
onder zijn hoede. De problematiek bij deze
kinderen is over het algemeen complexer.
Zij hebben meestal problemen op meerdere
leefgebieden. Daardoor lopen de kinderen
vast in hun ontwikkeling en hebben ze een
opvoedingsvraag die 24/7, professionele
begeleiding nodig heeft. Gezinshuisouder-zijn is een betaalde baan waarvoor je een
pedagogische en/of didactische opleiding
nodig hebt.
Bent u die stabiele, professionele opvoeder
die stevig in zijn of haar schoenen staat? Ziet
u het opvoeden van kinderen met com-

plexe problemen als een uitdaging? Bent
u toe aan een carrière-switch? Kom dan
naar de informatieavond over gezinshuizen
op maandag 12 november in ’t Veerhuis
in Nieuwegein. Tijdens deze avond vertellen diverse zorgaanbieders u meer over
het starten van een gezinshuis, u kunt er
kennismaken met verschillende zorgaanbieders, vragen stellen en in gesprek gaan met
gezinshuisouders. Deze informatieavond
wordt georganiseerd door zorgaanbieders in
samenwerking met de gemeenten Houten,
Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen.
Informatieavond over gezinshuizen
Datum: maandag 12 november 2018
Tijd: inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00 uur,
einde: 22.00 uur
Locatie: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
Aanmelden: aanmelden via
gezinshuis@nieuwegein.nl

Meer informatie
Er zijn enkele organisaties waar u
terecht kunt voor meer informatie,
onder meer over hoe u daadwerkelijk
gezinshuisouder kunt worden. Als
toekomstig gezinshuisouder kiest u de
organisatie waar u zich het prettigst bij
voelt. Dit kan te maken hebben met
een bepaalde geloofsovertuiging of
met specifieke kenmerken of aandachtspunten van een organisatie.
Meer informatie over de aanbieders
vindt u op:
• www.youke.nl
• www.gezinshuis.com
• www.intermetzo.nl
• www.legerdesheils.nl

Bezoek een duurzaam huis

W

ilt u aan de slag met het verduurzamen
van uw woning maar weet u niet waar te
beginnen? Honderden huiseigenaren in heel
Nederland vertellen u graag meer over hun ervaringen. In het hele land openen duurzame huiseigenaren
hun deuren tijdens de Duurzame Huizen Route op de
zaterdagen 3 en 10 november. Met een grote variatie
in woningen en soorten maatregelen is de huizenroute
voor iedereen die zijn woning wil verduurzamen een
aanrader. Een bezoek aan een woning en de uitwisseling met de bewoners en andere bezoekers geeft veel
inspiratie en levert veel ideeën op hoe je tot een goede
aanpak komt voor je eigen woning of VvE.

Huiseigenaren die hun woning openstellen voor
bezoek vertellen graag over hun aanpak. Ze geven
antwoord op vragen als; Welke materialen zijn er
gekozen? Waarom is er voor deze specifieke installatie gekozen? En wat zou u achteraf anders doen?
Denkt u na over hoe u het beste kunt isoleren?
Wilt u gas-loos wonen? Of wilt u meer weten
over natuurlijke materialen? De Duurzame Huizen
Route biedt de unieke kans om ervaringen uit
eerste hand te horen. Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl om te zien welke woningen er bij u in
de omgeving opengaan. ●

Raadsvergadering
1 november, 20.00 uur, raadzaal Stadshuis
Op de voorlopige agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Proces en Haalbaarheid Koersdocument City
• Vaststelling Omgevingsagenda
• Oprichting van de stichting Beschut Werk Lekstroom
• Wijziging Verordening naamgeving en nummering
De volledige agenda voor de raadsvergadering staat
vermeld op de website van de gemeente.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de griffie via tel. 14 030 of via mail:
griffie@nieuwegein.nl. ●

Wijknetwerk
Batau-Zuid
maandag 5 november, 19.30 uur, Buurtplein Batau,
Dukatenburg 1
Batau-Noord
dinsdag 6 november, 20.00 uur, Buurtplein Batau,
Dukatenburg 1
Jutphaas / Wijkersloot
dinsdag 6 november, 19.30 uur, Buurthuis De Wenck,
Wenckebachplantsoen 85a

