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Nieuwe collectieve
zorgverzekering
van de gemeente

S

peciaal voor mensen met een laag inkomen betaalt de gemeente Nieuwegein
mee aan een goede zorgverzekering.
Omdat Menzis de collectieve zorgverzekering
heeft opgezegd, stapt de gemeente vanaf
1 januari 2019 over op VGZ. VGZ biedt net
als Menzis een goede collectieve zorgverzekering. VGZ krijgt goede klantbeoordelingen
van verzekerden die via de gemeentepolis in
andere gemeenten verzekerd zijn.
Overstappen kan tot uiterlijk 31
december 2018
Als u nu de collectieve zorgverzekering
bij Menzis heeft, moet u er rekening mee
houden dat deze op 1 januari 2019 stopt.
U kunt tot en met 31 december 2018
overstappen naar de nieuwe collectieve
zorgverzekering van de gemeente: VGZ
GemeentePakket Compleet. Op www.gezondverzekerd.nl/nieuwegein kunt u kijken
of deze verzekering goed bij u past. Via deze
website kunt u ook overstappen. In de brief
van Werk en Inkomen lekstroom (WIL) staat
meer informatie over de nieuwe zorgverzekering en de premies. Heeft u deze brief

niet ontvangen of heeft u vragen, neem dan
contact op met de klantenservice van WIL
via tel. 030 – 702 23 00 (op werkdagen van
8.30 – 17.00).
Hulp bij overstappen
Twijfelt u of de collectieve zorgverzekering goed bij u past of wilt u hulp bij het
overstappen? De gemeente en VGZ bieden
tussen nu en eind 2018 overstapspreekuren
aan. Zo kunnen alle huidige verzekerden de
overstap maken tot en met 31 december.
Bel de klantenservice van WIL om een
afspraak te maken. U kunt ook langskomen
bij de informatiebijeenkomst op
12 december van 13:00 tot 17:00 uur op
de Fultonbaan 80 in Nieuwegein. Tijdens
deze bijeenkomst krijgt u informatie over de
nieuwe zorgverzekering. Ook kunt u vragen
stellen aan VGZ, WIL en de gemeente.
Bent u nog niet collectief verzekerd via de
gemeente? En wilt u weten of u in aanmerking komt? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl/nieuwegein of neem contact op
met de klantenservice van WIL. ●

Ambities en kansen voor historisch erfgoed

Erfgoedvisie vrij
voor inspraak

D

e vondst van zesduizend jaar oude
skeletten uit de Swifterbantcultuur,
het unieke stelsel van kanalen en
sluizen dat negenhonderd jaar handel over
water laat zien, maar ook forten en kastelen.
Het zijn voorbeelden van bijzonder historisch
erfgoed in Nieuwegein. Samen met erfgoedinstellingen, culturele partners en bewoners
stelde de gemeente de ambities voor het
Nieuwegeinse erfgoed voor de komende
jaren op. In de concept erfgoedvisie gaat
het over ‘behoud door ontwikkeling’, het
(digitaal) toegankelijk maken van erfgoed en
het verbinden van bewoners en bezoekers
met verhalen en tradities.
‘In gesprek met betrokkenen uit de stad is
de erfgoedvisie tot bloei gekomen. Met de
erfgoedvisie borgen we zorgvuldig om te
gaan met cultuurhistorische waarden van
de stad. De herinneringen aan het verleden
bieden kansen om bewoners, bezoekers
én ondernemers te verbinden. Laten we de
verhalen achter bijzondere monumenten en
figuren uit het verleden vooral delen, zodat
de waarde bekend wordt’, aldus wethouder
John van Engelen van Cultuur.

Bewonersavond
Dinsdagavond 11 december houdt de
gemeente van 20.00 – 21.30 uur een
bewonersavond over de erfgoedvisie in Fort
Vreeswijk (inloop vanaf 19.30 uur). Het is het
moment om op basis van eerdere bijeenkomsten het resultaat te delen. U krijgt een
presentatie over de inhoud van de erfgoedvisie en we bespreken wat er nodig is om de
ambities waar te kunnen maken samen met
betrokken organisaties en bewoners.
Inspraakperiode
Het college van burgemeester en wethouders geeft de concept erfgoedvisie vrij voor
inspraak. Er is van 4 december tot en met
15 januari de gelegenheid om een laatste
reactie te geven op het eindresultaat. De
conceptvisie is beschikbaar via www.ikbennieuwegein.nl/erfgoedvisie en ligt ter inzage
bij de receptie in het Stadshuis. Eenieder
kan op het document reageren voor de visie
voor vaststelling aan de gemeenteraad wordt
aangeboden. ●
Foto: Sebastiaan ter Burg

De gemeente feliciteert…
Het bruidspaar Van de Werke, dat zestig jaar is getrouwd.
Het paar kreeg bezoek van burgemeester Frans Backhuijs die
hen in de bloemetjes zette.

Gemeentenieuws
Het Klant Contact Centrum van Geynwijs.

Energie-N helpt met
verduurzamen woning

O

p donderdag 6 december
kunt u vanaf 19.30 uur een
informatieve bijeenkomst
bijwonen over de mogelijkheden van
kruipruimte-isolatie. De bijeenkomst
vindt plaats in Wijkcentrum Doorslag, Parelduiker 13 in Nieuwegein.
Isolatiebedrijven informeren u over
hun aanbiedingen op dit gebied.
Nieuwegein ondersteunt Energie-N
bij de buurtacties omdat dit initiatief
bijdraagt aan de realisatie van energieneutraal Nieuwegein in 2040.

gebruikt worden. Omdat inwoners
profijt hebben van een lagere energierekening en het stookseizoen
nog maar net is begonnen, heeft het
zin deze opties zo snel mogelijk te
presenteren. Dat gebeurt tijdens de
bijeenkomst van 6 december. U bent
van harte welkom deze bij te wonen.
Wilt u informatie over wat u thuis
nog meer kunt doen?
Begin met energie op
www.jouwhuisslimmer.nl. ●

Twee werkgroepen onderzoeken de
mogelijkheden voor kruipruimte-isolatie. Dit heeft geleid tot offertes van
isolatiebedrijven met twee opties.
Behalve voor deze twee buurten
kunnen deze aanbiedingen door
veel meer inwoners van Nieuwegein

Geynwijs is er voor u

H

eeft u een vraag over
de mogelijkheden van
ondersteuning in uw
dagelijks leven? Bijvoorbeeld
over het organiseren van uw
dagelijks leven, opvoeding,
financiën, sociale contacten en
wonen? Dan kunt u terecht bij
de Geynwijs. Sinds 1 november
is Geynwijs een afdeling van de
gemeente Nieuwegein. Hiermee
wil de gemeente Nieuwegein
haar dienstverlening naar
inwoners en andere organisaties
verbeteren.
Geynwijs is er voor U
Geynwijs is er voor alle Nieuwegeiners; jong en oud, beperkt of
niet. Geynwijs geeft u informatie en advies op vragen over
welzijn, zorg, opvoeding en
wonen. Heeft u bijvoorbeeld een
hulpvraag, omdat u (tijdelijk)
beperkt bent en een oplossing
zoekt voor uw woningaanpassing, mobiliteit, huishouden of
dagbesteding? Of heeft u een
ondersteuningsvraag vanwege
het verlies van uw partner of familielid, eenzaamheid, uw mantelzorgtaak of verslaving?. Voor
al uw vragen, of het nu voor
uzelf, uw partner, een familielid
of een vriend is, kunt u bellen
met één van de medewerkers
van Geynwijs. De Geynwijsmedewerkers staan voor u klaar!

medewerker als vast aanspreekpunt. Deze medewerker van
Geynwijs stelt samen met u één
plan op waarin alle hulpvragen
aan de orde komen. Vervolgens
wordt uw hulpvraag besproken
in het team van Geynwijs. In dit
team zitten medewerkers met
verschillende achtergronden.
Samen, en met u, buigen zij
zich over uw vragen, bespreken
de hulp en zorgen dat deze op
elkaar wordt afgestemd. Het
plan wordt met u besproken.
Als uit dit plan blijkt dat uw
situatie vraagt om passende
(gespecialiseerde) ondersteuning, dan kan Geynwijs in
overleg met u een vinger aan de
pols houden. Zij onderhouden
indien nodig het contact met de
zorgverlener tot het gewenste
resultaat behaald is. U houdt
met Geynwijs contact, zolang
dat voor u gewenst is.
Jeugdhulp
Als het niet zo lekker gaat
met de opvoeding of met de
ontwikkeling van uw kind, dan
kunt u ook bij Geynwijs terecht.
Soms is een aantal ondersteunende en adviserende gesprekken genoeg. Maar het kan ook
zijn dat er meer aan de hand is.

Geynwijspunten
Wat kunt u verwachten?
Er wordt naar u geluisterd en
meegedacht hoe u uw vraag
kunt oplossen en wat u daarvoor nodig heeft. Met u wordt
besproken of deze hulp in uw
eigen omgeving beschikbaar
is, of dat er iets anders georganiseerd moet worden. Dat kan
telefonisch, maar er kan ook een
afspraak met u worden ingepland. U krijgt bij Geynwijs één

Geynwijspunt Zuid
Ratelaar 37

Geynwijspunt Stadshuis
Stadsplein 1

Geynwijspunt Batau

Geynwijs begeleidt u dan naar
specialistisch onderzoek of zorg,
zoals een orthopedagoog of een
kinderpsycholoog. De medewerker van Geynwijs blijft uw
contactpersoon en onderhoudt,
indien gewenst en in overleg
met u, contact met de zorgaanbieder.
Geynwijs werkt ook nauw samen met de scholen en jeugdgezondheidszorg van de GGDrU.
Geynwijs is o.a. met spreekuren
aanwezig op school om preventief bij te dragen aan gezonde
Nieuwegeinse jeugd.
Contact
U kunt bellen met Geynwijs of
langs gaan bij één van de Geynwijspunten. Deze punten zijn
twee dagdelen per week open.
Hieronder vindt u de openingstijden van de Geynwijspunten,
u kunt dan vrijblijvend langskomen. ●
Gemeente Nieuwegein
Afdeling Geynwijs
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein
E-mail: info@geynwijs.nl
Telefoon: 030-410 0666
(bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 uur en 17.00 uur)

Openingstijden

dinsdag 13.00-16.00 uur
donderdag 09.00-12.00 uur

maandag 13.30-16.00 uur
woensdag 09.00-12.00 uur
Wegens verbouwing
tijdelijk gesloten

Baggerwerkzaamheden
in Park Oudegein en
Hoog Zandveld

N

ieuwegein start met het
baggeren van een aantal
watergangen in het zuidelijk
deel van park Oudegein en in Hoog
Zandveld. De watergangen moeten
zorgen voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke laag bagger op de bodem belemmert deze
functie. Een ondiepe watergang
kan minder water afvoeren.
Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden. Bagger ontstaat
uit onder andere gevallen bladeren,
plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor
worden watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne
laag water nog maar een beperkte

hoeveelheid zuurstof. Dieren en
planten kunnen er niet goed meer
in leven en bij warm weer kan het
water gaan stinken. Daarom is het
geregeld baggeren van de watergangen van belang voor schoner water.
Hoe gaat het in zijn werk?
De bagger wordt uit de watergang
gehaald en op de kant gelegd. De
bagger blijft op de kant van de
watergangen liggen en wordt in het
voorjaar verwerkt in het aangrenzende terrein. Dat kan pas in het voorjaar omdat de bagger op de kant
eerst moet drogen voordat deze kan
worden verwerkt. ●

Gemeentenieuws
Eerste bijeenkomst
City made by you!

N

ie De gemeente nodigt u uit om op
11 december mee te denken over de
tijdelijke inrichting van het Stationsgebied
tijdens de werkzaamheden. U kunt zelf mee
tekenen en door het gebied wandelen in Virtual
Reality. Het gaat hier om de eerste informatieen meewerkbijeenkomst City made by you.
De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor bewoners en ondernemers in City. Maar de binnenstad
is van alle Nieuwegeiners, dus iedereen is van
harte welkom. U krijgt op deze avond informatie
over de ideeën die er zijn voor de verdere vernieuwing van City Nieuwegein. Met name voor
het Stationsgebied in City. De gemeente heeft
de ambitie om de binnenstad levendiger,
aantrekkelijker en duurzamer te maken.
Doet u mee? City made by you! ●
De bijeenkomst van 11 december vindt
plaats in De Kom van 19.30 - 22.00 uur.
Zie voor meer informatie www.city-nieuwegein.nl

Kaarslicht in Vreeswijk
Op woensdag 12 december tussen 19:00 uur en 22:00 uur wordt Vreeswijk omgetoverd tot een sprookje.
De straatverlichting wordt gedoofd en meer dan 10.000 lichtjes twinkelen u tegemoet. In de straten vindt
u koren en zijn er diverse activiteiten. Ook de schepen en de sluizen zijn versierd met honderden lichtjes.
Op de Handelskade kunt u vanaf 16.00 een kerstmarkt bezoeken.

Het programma

5 december andere openingstijden
parkeergarages / fietsenstalling
Op woensdag 5 december (Sinterklaasavond) gelden
aangepaste openingstijden voor de parkeerbalie, de parkeergarages
en fietsenstalling De Fietspomp.
• Parkeerbalie: open tot 19.00 uur
• Parkeergarage Stadshuis en Theater open van 7.00 – 20.00 uur
• Fietsenstalling De Fietspomp open tot 20.00 uur

Stadswinkel is woensdag al om
17.00 uur gesloten
De Stadswinkel sluit op woensdag 5 december (Sinterklaasavond)
al om 17.00 uur. Er is die dag dus geen avondopenstelling.

Doe mee: vragenlijst over
www.geynwijs.nl!
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. ●

Wijknetwerkvergaderingen
Vreeswijk
maandag 10 december, 20.00 uur, Dorpshuis Fort Vreeswijk,
Fort Vreeswijk 1
Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve
dinsdag 11 december, 20.00 uur, NBC Blokhoeve
Galecop
dinsdag 11 december, 20.00 uur, Buurtplein Galecop,
Thorbeckepark 183

Activiteit
Kerstmarkt. Kerst en winter gerelateerde artikelen
Lampionnenoptocht
Kaarslicht in Vreeswijk
Volkskerstzang “Toch wordt het weer Licht”
Levende kerststal
Antieke kerststal, kalligraaf en andere bijzonderheden
Optredens, zang en muziek
Vuurspuwer (3x 20 min.)
Kerstwensboom

Verkeer en parkeren
Waar en wanneer is de wegsleepregeling
van kracht?
• 11.00 – 23.00 uur: Handelskade vanaf huisnummer 14 tot nummer 85 en
parallelwegen Handelskade, vanaf slager
Koekman tot ‘Ankertje’ (wegsleepregeling
is inclusief parkeervakken, genoemde
straten worden ook afgesloten)
• 16.00 – 23.00 uur: Dorpsstraat, Tramstraat en Mauritsstraat beide vanaf
Dorpsstraat tot Margrietstraat, Oude Sluis,
Frederiksoord, Raadhuisplein, parallelwegen Koninginnelaan, Prins Hendriklaan parkeervakken tot eerste blokken
waterzijde. (wegsleepregeling is inclusief
parkeervakken, genoemde straten worden
ook afgesloten)
• 17.30 -23.00 uur: Algehele afsluiting:
‘tussen de bruggen’ Emmabrug, Wilhelminabrug, Oranjebrug en Lekstraat, hoek
Oranjestraat / Wierselaan-Handelskade tot
Bovenmonde.
Waar de wegsleepregeling van toepassing
is, wordt u verzocht uw auto tijdig elders te
parkeren (bijvoorbeeld bij het Veerhuis of bij
winkelcentrum Hoog Zandveld).
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer door Oud Vreeswijk
rijdt tussen 18.00 en 23.00 uur een aangepaste route. De omleidingsroute van lijn 77

Locatie
Handelskade
Oud Vreeswijk
Oud Vreeswijk
Barbarakerk
Raadhuisplein
Oud Vreeswijk
Oud Vreeswijk
Koninginnelaan
Barbarakerk

Van
Tot
16:00
22:00 uur
18:00
18.50 uur
19:00
22:00 uur
19:00
20:00 uur
19.00
21:30 uur
19:00
22:00 uur
19:00
21:30 uur
19.30 - 20.15 - 21.00 uur
19:00
22:00 uur

is de normale route tot het einde van de Jutphaase weg, rechtsaf de Graaf Florisweg op,
aan het einde linksaf de ’s Gravenhoutseweg
op, overgaand in de Zandveldseweg, waarna
de gebruikelijke route weer wordt gevolgd.
Richting Bilthoven in omgekeerde volgorde.
De wijzigingen staan ook aangegeven op de
bushaltes langs de route.
Afsluiting bij grote drukte
Bij grote drukte is het mogelijk dat de Henri
Dunantlaan vanaf de ’s Gravenhoutseweg
tijdelijk wordt afgesloten voor inkomend
verkeer. Uitgaand verkeer wordt niet belemmerd door deze afsluiting. ●
Meer informatie vindt u op de vernieuwde
website www.invreeswijk.nl

