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Week tegen Kindermishandeling

Ik maak het verschil
In Nederland groeien ruim 119.000 kinderen onveilig
op. Dat is gemiddeld één kind per schoolklas. Samen zijn
we er verantwoordelijk voor om de veiligheid van deze
kinderen te vergroten. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling (van 19 tot en met 25 november) vraagt Veilig
Thuis hier aandacht voor. Misschien vangt u signalen op
die kunnen wijzen op kindermishandeling. Bijvoorbeeld
stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag.

Groep acht van basisschool

De Schouw start eigen bedrijfje

V

anuit het project Betere Buurten, en
op initiatief van meester Niels Dusamos, hebben de leerlingen van basisschool De Schouw nagedacht over hoe ze
hun wens voor een betere speelplaats voor
de school en de buurt kunnen verwezenlijken. De leerlingen presenteerden hun plan
vorige maand aan wethouder Jan Kuiper in
het Stadshuis, waarvoor ze een eigen bedrijfje hadden opgericht. Wethouder Kuiper:
‘Ik ben onder de indruk van de leerlingen,
omdat zij op hun leeftijd al in staat zijn te
bedenken hoe zij hun doelen kunnen bereiken.’ Gisteren voorzag hij het bedrijfje van
de leerlingen daarom van B 1.000,- startkapitaal. Met dit bedrag kunnen zij bijvoorbeeld de t-shirts laten maken die ze willen
verkopen.

Ook willen de leerlingen sponsoren gaan
werven om hen te steunen bij het verbeteren van de speelplekken in de buurt. De
leerlingen hebben binnenkort een afspraak
met een ontwerper van de gemeente. Samen
gaan zij kijken hoe de wensen van de leerlingen het best terug kunnen komen in de
speelplaatsen. Wethouder Kuiper beloofde
daarnaast het bedrag dat de leerlingen
uiteindelijk met hun bedrijfje realiseren, te
verdubbelen. Het plan is om de speelplaatsen
gerealiseerd te hebben, voordat de kinderen
naar middelbare school gaan.
Betere buurten
Het doel van het Betere Buurten-programma is om de buitenruimte in de buurten
uit de jaren zeventig en tachtig duurzaam

Winnaars
fietsfotowedstrijd
Oma maakt altijd foto’s en
filmpjes van ons’, vertellen Fay
(8) en Ivy (net 6 geworden).
Die foto’s zijn de reden dat de
meiden vol verwachting uitkijken
naar de overhandiging van
hun prijzenpakket. Want oma
Hanny maakte de winnende foto
voor de fotowedstrijd van het
FamilieFietsFeest op 20 oktober.
Fay en Ivy vinden het superleuk
dat ze iets gewonnen hebben,
vooral de sleutelhangers en
het zadeldekje dat natuurlijk
meteen op de fiets moet. Ook
het fietsfeest viel in de smaak.
‘Ik heb mijn fiets gepimpt en
schoongemaakt, een sleutelhanger gemaakt en de shakefiets

vond ik heel leuk en lekker’ vertelt Fay. Ze zijn vaker te vinden
in bouwspeeltuin Bouwgein,
die het fietsfeest samen met
Jeugdland en Nieuwegein Fietst!
organiseerde. En fietsen? ‘Ik step
meestal naar school’, zegt Ivy,
‘maar ik heb wel drie fietsen!’.
Fay fietst al helemaal zelf naar
school met een vriendinnetje, al
peddelt mama Angel er voor de
zekerheid wel achteraan. ●

te vernieuwen, zodat bewoners ook in
de toekomst prettig in hun buurt kunnen
wonen. Schansen-Noord is de vierde buurt
die wordt aangepakt. Samen werken we aan
een groenere buurt met een vernieuwde bestrating, meer ontmoetingsmogelijkheden en
moderne speelplekken. Een buurt waar jong
en oud zich thuis voelt en waar het toegankelijk, schoon en veilig is. Tot slot zorgen we
ervoor dat de buurten zo worden ingericht,
dat deze de gevolgen van klimaatverandering goed kunnen opvangen. Te denken valt
aan het toevoegen van groen waardoor het
koeler is in de zomer. ●

Het lijkt lastig om kindermishandeling te stoppen. Toch
kan iedereen iets betekenen voor een kind dat opgroeit
in een onveilige thuissituatie. Ook u kunt het verschil
maken door een eerste stap te zetten; zelfs een klein
gebaar kan een groot verschil maken. Een vriend met
een luisterend oor, een alerte buurman, een huisarts die
doorvraagt, een leerkracht die begrijpt wat het betekent
of een hulpverlener die een collega coacht. Twijfel niet
en wees er voor een kind dat wordt mishandeld.
Maakt u het verschil?
Vermoedens van kindermishandeling? Neem dan
contact op met Veilig Thuis via tel. 0800 – 2000
of via veiligthuis@samen-veilig.nl. ●

Raadsinformatiebijeenkomsten
22 november, aanvang 20.00 uur
Onderwerp: Blokhoeve West.
Doel: Informeren over de ontwikkelingen in
Blok West in de wijk Blokhoeve.
De bijeenkomst wordt gehouden in de
Raadzaal, op de derde etage van het
Stadshuis. De uitnodiging voor deze raadsinformatiebijeenkomst 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. ●

Gemeentenieuws
Nieuwegein in top tien
diervriendelijkste gemeenten

S

tichting Dierenlot heeft afgelopen zaterdag 10 november de tien diervriendelijkste gemeenten van Nederland
bekend gemaakt. Op basis van 29 criteria
die samen met het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit zijn vastgesteld is
Leeuwarden de winnaar geworden. Nieuwegein is op de zesde plaats geëindigd.
Dierenambulance
Al vele jaren heeft Nieuwegein afspraken
met een dierenambulance. Sinds 2013 is
dat de dierenambulance van de stichting
Dierenopvangcentrum Rijerscop. Deze dierenambulance verzorgd o.a. de opvang van
gevonden en gewonde dieren. Bij beheer van
de openbare ruimte en ruimtelijke initiatieven
zorgt de gemeente ervoor dat de dieren zo
min mogelijk worden verstoord. Zo wordt er

Doe mee: vragenlijst over
www.geynwijs.nl!

gewerkt volgens de gedragscode Flora & Fauna
voor onderhoud in openbaar groen en worden
beschermde vlinders ontzien bij de bestrijding
van de eikenprocessierups.

Heeft u www.geynwijs.nl wel eens bezocht? Wij zijn benieuwd naar uw
mening! De resultaten van het onderzoek gebruiken wij om www.geynwijs.nl
te verbeteren.Ga voor de vragenlijst naar www.nieuwegein.nl/denkmee. ●

Hoger
Wethouder Dierenwelzijn Marieke Schouten :
’Ik ben trots dat we op plek zes zijn geëindigd.
Tegelijk ligt er een uitdaging om bij de volgende
verkiezing hoger te eindigen en daarom werken
we aan een nieuw actieprogramma dierenwelzijn, waar we in 2019 invulling aan willen geven.’

Wijknetwerkvergaderingen

Hebt u ideeën?
De gemeente hoort graag van inwoners welke
goede ideeën er zijn, zodat wij dit mee kunnen
nemen en nog hoger kunnen gaan eindigen.
Mail uw ideeën aan ar.debree@nieuwegein.nl.●

(Hoog)Zandveld, Lekboulevard
Woensdag 28 november, 20.00 uur, Buurtplein Zuid, Ratelaar 37.

Nieuwegein werkt
aan gezonde en veilige
bedrijfsterreinen

V

orige week hebben de
gemeente Nieuwegein, de
Veiligheidsregio (brandweer),
Stedin en de politie samen acht onaangekondigde controles uitgevoerd
op industrieterrein Plettenburg en de
Liesbosch. Tijdens de controle van
deze bedrijven is gekeken naar mogelijke ondermijning of overtredingen op het gebied van regels in het
bestemmingsplan, milieu, bouwen,
brandveiligheid, gebruik elektriciteit
en dergelijke. Als er sprake was van
een overtreding, is er direct gehandhaafd. De gemeente is tevreden dat,
op een paar kleine overtredingen
op het gebied van brandveiligheid
na, er geen grove overtredingen zijn
geconstateerd.
Meer controles in
toekomst
Komende periode gaat de gemeente

500 euro subsidie bij aankoop
elektrische scooter

D

e gemeente stimuleert het gebruik van schone,
elektrische scooters met een subsidie van 500
euro per scooter. Hiermee wil de gemeente het
verbruik van fossiele brandstoffen tegengaan en de
luchtkwaliteit van Nieuwegein verbeteren. Het woonwerk verkeer wordt hierdoor duurzamer. Inwoners
kunnen voor de aanvraag van de subsidie terecht bij de
gemeente. Wees er snel bij want aan de subsidie zit een
limiet!

Landelijk gaan steeds meer mensen, vooral dertigers en
veertigers, over op de e-scooter (bron: RAI en BOVAG).
Met deze subsidiemaatregel wil de gemeente een extra
impuls geven aan inwoners die zich oriënteren om ook te
kiezen voor elektrisch rijden.
Schone lucht
Wethouder Duurzaamheid Marieke Schouten: ‘We willen
graag de uitstoot van CO2 verminderen. Dat kunnen we
doen door gebruik te maken van schoner vervoer zoals
de fiets, én door het bevorderen van elektrisch rijden. De
raad van Nieuwegein heeft de ambitie vastgesteld om
in 2040 klimaatneutraal te zijn, daarvoor hebben we de
Routekaart Nieuwegein energieneutraal opgesteld.’

meerdere onaangekondigde steekproef controles houden bij bedrijven
in Nieuwegein. De gemeente wil op
deze wijze beter zicht krijgen op wat
er zich afspeelt op de industrieterreinen om toe te werken naar een
gezond en veilig ondernemingsklimaat.
Hulp van bewoners en
ondernemers
Voor de aanpak van criminaliteit en
overtredingen op de industrieterreinen is ook de hulp van bewoners en
ondernemers nodig. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken
waarvan u denkt dat ze niet pluis
zijn? Meld het dan bij de politie
(112 of 0900-8844) of gemeente
(14 030). Zo werken we samen
toe naar gezonde en veilige
Nieuwegeinse industrieterreinen
en wijken. ●

De deur uit?
Laat een
lamp aan.
Als er licht brandt, maakt je huis een
bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.

Voordelen e-scooter op een rij
• Milieuvriendelijker
• Geen uitlaatgassen
• Geen last van startproblemen
• Elektriciteit is veel goedkoper dan benzine.
• Tijds-efficiënter: u hoeft niet naar een tankstation te
rijden om te tanken.
• Minder onderhoudskosten/onderhoudsarm
Tijdelijke regeling per 1 november
Inwoners kunnen voor de aanvraag van de subsidie en
voor meer informatie terecht bij de gemeente via
www.nieuwegein.nl/e-scooter of neem contact op
via tel. 14030. ●

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl

