Gemeentenieuws
woensdag 28 november 2018
Begeleider Susanne
Hoogendoorn (midden)
en bewoner Sabrine van
Reinaerde De Lijsterbes na
de match met wethouder
Ellie Eggengoor (links).
Foto: Fototeam KenM.
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Wijknetwerkvergaderingen
(Hoog)Zandveld, Lekboulevard
Woensdag 28 november, 20.00 uur, Buurtplein Zuid,
Ratelaar 37.
Batau-Noord
Dinsdag 4 december, 20.00 uur, Buurtplein Batau,
Dukatenburg 1

Bewoners aan het woord op

Jouw Huis Slimmer
Het energieplatform Jouw Huis Slimmer is een initiatief
van vijftien gemeenten in de provincie Utrecht. Het helpt
bewoners bij het vinden van bedrijven voor bijvoorbeeld
isolatie. Op de website staan ook bewonersverhalen van
mensen die al eerder maatregelen hebben genomen om
energie te besparen.

Geslaagde Beursvloer met
73 matches

T

ijdens de Beursvloer in
Stadstheater De Kom zijn
mooie matches gemaakt
voor helpende handen, kennis,
kunde en materialen. Bedrijven,
maatschappelijke organisaties
en de gemeente handelden
donderdag 22 november met
gesloten beurs. In totaal werden
er 73 matches gemaakt met een
maatschappelijke waarde van
270.350 euro. Deze matches
worden in de komende maan-

den uitgevoerd. Samen voor
Nieuwegein volgt de matches
en maakt hiervan melding via de
website en social media.
Wuppies tonen succes
Zo’n 110 mensen waren aanwezig om met elkaar te handelen.
Na de officiële opening door
wethouder Ellie Eggengoor van
Economische Zaken werden al
snel de eerste matches gemaakt.
Zo maakte Reinaerde een match

met wethouder Ellie Eggengoor.
Zij gaat appeltaarten bakken
voor de bewoners van Reinaerde
De Lijsterbes. Al gauw liepen
vele deelnemers met meerdere
wuppies, als teken van een succesvolle match, op de schouder.
Contact met bedrijfsleven
De heer Bolding van Vluchtelingenwerk was samen met een
collega ook op de Beursvloer.
‘De Beursvloer is een mooie en

efficiënte gelegenheid om contact te leggen met het bedrijfsleven in Nieuwegein. We hebben
zes matches kunnen maken.
Matches waarmee we onze
cliënten verder kunnen helpen
op hun pad naar zelfredzaamheid. En matches waarmee we
de leefbaarheid op de Luifelstede kunnen vergroten voor
de bewoners, zoals advies over
duurzame verlichting en een
speeltoestel.’ ●

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf

T

ijdens de internationale Week Zonder
Geweld van 26 november tot en met 2
december, vraagt Veilig Thuis aandacht
voor huiselijk geweld. Meer dan 45% van
de volwassenen blijkt ooit in zijn of haar
leven slachtoffer te zijn van huiselijk geweld.
Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Iedereen
kan ermee te maken krijgen. De drempel om
huiselijk geweld te melden, is hoog. Gaat het
thuis niet goed? Maakt u zich zorgen over de
veiligheid van iemand in de omgeving? Bel
of mail dan met Veilig Thuis. Veilig Thuis is er
voor iedereen. U kunt hier terecht voor informatie, advies en hulp of om een melding te
doen. Dat mag ook anoniem. Ook bij twijfel.
Juist bij twijfel!
Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld door iemand uit
de huiselijke kring. Het is een groot probleem
dat voorkomt bij jong en oud, rijk en arm, in
alle culturen en in zowel hetero- als homoseksuele relaties. Het gaat bij huiselijk geweld
om lichamelijke, seksuele en psychische
vormen van geweld. Stalking, financiële
uitbuiting en verwaarlozing vallen ook onder

huiselijk geweld. Huiselijk geweld is lang niet
altijd zichtbaar. Het kan lang duren voordat
iemand hulp vraagt of de omgeving iets
merkt.
Cathelijne, 30, hielp slachtoffer
‘Je hoort er wel eens over, maar verwacht
het niet in je eigen buurt. De buurman was
een erg sympathieke man. Niemand had het
eigenlijk door. Tot er verhalen in de buurt
kwamen. Ik geloofde het nog niet en vond
het lastig me ermee te bemoeien. Iedereen
praat er over, maar niemand doet wat. Toen
zag ik er een keer iets over op tv en heb ik
contact opgenomen met Veilig Thuis. Best
eng, maar uiteindelijk liep het allemaal goed
af. Het was wel heftig, want die man ging
door het lint en agenten hebben hem moeten bedwingen. Zijn vrouw heb ik dagen niet

gezien. Later was zij heel dankbaar dat de
vicieuze cirkel van geweld was doorbroken.’
Jaarlijks krijgen 1 miljoen mensen te maken
met huiselijk geweld als slachtoffer, getuige
of dader. Slachtoffers trekken zelf vrijwel
nooit aan de bel. Vaak schamen ze zich. Of
ze denken dat het hun eigen schuld is en
dat er toch niets aan gedaan kan worden.
Plegers schamen zich vaak ook maar weten
niet hoe ze hun gedrag kunnen veranderen. Ook zij kunnen hulp krijgen. Daarom
is het belangrijk dat u als omstander alert
bent en weet dat u contact kunt opnemen
met Veilig Thuis. Bel 0800 2000, of mail
naar veiligthuis@samen-veilig.nl. Of kijk op
de website voor meer informatie: www.
samen-veilig.nl. Bij direct gevaar, bel 112! ●

Zo heeft Marjolein (zie foto) muurisolatie laten uitvoeren.
Ze was eerst bang dat er schade aan de muren veroorzaakt zou worden bij spouwmuurisolatie. Daarom liet ze
een adviseur langskomen. Dankzij een nieuwe techniek
de het bedrijf gebruikte, ontstond geen schade aan die
muren. Marjolein en haar man profiteren nu van een
lagere energierekening. Lees meer bewonersverhalen op
www.jouwhuisslimmer.nl/bewoners-aan-het-woord/ ●

Raad en commissies
Commissie Samenleving
28 november 20.00 uur, raadzaal,
3e verdieping Stadshuis
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
• Beleidskader Jeugd
• Begrotingswijziging GGD-rU
Commissie ABZ
28 november, 20.00 uur, Gildenborchzaal.
4e verdieping Stadshuis
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
• Deelname landelijk experiment centraal
stemmen tellen
• Belasting- en legesverordeningen
• Normenkader Jaarrekening 2018
• Live streaming
Commissie ROM
29 november, 20.00 uur, raadzaal,
3e verdieping Stadshuis
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
• Tussenstap omgevingsplan
• Parkeerregulering 2019
• Startnotitie asset management
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 tel. 14 030
of via mail: griffie@nieuwegein.nl. ●

