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Ken jij ons Fietsnet al?
Heb jij je weleens afgevraagd waar al die stickers op de lantaarnpalen voor zijn? En die vrolijk gekleurde routeborden?
Die geven ons Nieuwegeinse Fietsnet aan. Laat je verrassen
en volg eens zo’n route. Wie weet is het een snellere of
leukere weg dan de route die je altijd fietst of een reden om
de auto eens te laten staan.
Het Fietsnet bestaat uit negen gekleurde fietsroutes. Deze
routes leiden je van en naar de wijken in Nieuwegein en
naar belangrijke bestemmingen (zoals musea, winkelcentra,
Stadshuis en ziekenhuis).
Je kunt de routes gemakkelijk volgen via de gekleurde en
beletterde (A tot en met I) stickers op de lantaarnpalen en
de ANWB fietswegwijzers. Op de plekken waar de routes
elkaar kruisen, staat een bord met een kaart van het Fietsnet.
Hiermee bepaal je eenvoudig waar je bent en via welke
route(s) je verder wil rijden. Ook aan het begin en einde van
de routes hangt de Fietsnetkaart.
Gezellig fietsen samen met anderen
Ben jij 55+ en gek op fietsen? Of zou je wel vaker op de fiets
willen stappen maar doe je dat liever met leeftijdgenoten?
Kijk eens op nieuwegeinfietst.nl naar alle fietsmogelijkheden
voor senioren in Nieuwegein. Zoals de verschillende fietsclubs die ook in de herfst en winter wekelijks een leuke en
gezellige fietsrit maken. En heb je zelf nog een aanvulling,
dan horen we dat natuurlijk graag!

Van de gemeente

Collectieve zorgverzekering

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.

Wat heb je aan Nieuwegein fietst?
Nieuwegein fietst! is dé plek voor alle Nieuwegeiners die
graag fietsen of vaker willen fietsen. Jonge en oude fietsers,
recreatieve-, sportieve- en woon-werkfietsers, ik-gebruik-’moveral-voor-fietsers en af-en-toe-fietsers. ●

Op www.gezondverzekerd.nl/nieuwegein kunt u kijken
of deze verzekering goed bij u past. Via deze website
kunt u ook overstappen. ●

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 2018. Bel de klantenservice van WIL op
030 – 7022 300 (werkdagen van 8.30 – 17.00)
om een afspraak te maken.

De gemeente feliciteert…
…ABUS Kraansystemen B.V.
met de aankoop van bouwgrond op bedrijvenpark Het
Klooster. Het bedrijf realiseert
een nieuw bedrijfspand op een
kavel van ruim 9.000 m2. Naar
verwachting verhuist het van
oorsprong Duitse bedrijf haar
Nederlandse hoofdvestiging
in 2020 van IJsselstein naar
Nieuwegein.
Ondernemers die interesse
hebben om zich op bedrijvenpark Het Klooster te vestigen,
kunnen contact opnemen met
Barbara Timmermans van de
gemeente.
Meer informatie vindt u op
www.nieuwegein.nl/klooster

Klaus-Peter Kauferstein, algemeen directeur (rechts) en Erik Guldemond van ABUS Kraansystemen B.V. met wethouder Ellie Eggengoor van
Economische Zaken na de ondertekening van de koopakte.
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Vrijdag 14 december
Recyclingstation
eerder dicht

Op vrijdag 14 december is het recyclingstation van
Nieuwegein al om 15.00 uur gesloten in verband met
een personeelsbijeenkomst. GFT, papier, PMD en restafval
worden door RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
ingezameld volgens het gebruikelijke inzamelschema. Het
kantoor van RMN is van 08.30 tot 15.00 uur telefonisch
bereikbaar.
Online grofvuil aanmelden
Via de website www.rmn.nl kunt u zelf online een afspraak inplannen voor het ophalen van grofvuil.

Tips voor fijne, veilige feestdagen

D

e feestdagen komen er weer aan, een
tijd van gezelligheid. Velen brengen
deze dagen door met hun familie of
vrienden. Dat betekent ook dat er heel veel
huizen leeg zijn. Een ideaal moment voor
een inbreker om zijn slag te slaan.

Zo verkleint u de kans op een
inbraak
• Neem een tijdschakelaar voor de verlichting. Zo lijkt het huis bewoond.
• Doe alle deuren en ramen goed op slot,
ook als u even boodschappen doet.
• Laat geen waardevolle spullen in het zicht
liggen.
• Laat sleutels niet aan de binnenkant van de
deur zitten.
Meer veiligheidstips
• Door u aan te melden bij Burgernet werkt
u samen met de gemeente en de politie aan
de veiligheid in uw buurt.
• Controleer de veiligheid van uw eigen
woning met een doe-het-zelf scan of
volg een digitale veiligheidstraining op
www.woonveiliger.nl.
• In verschillende wijken hebben bewoners
digitale preventiegroepen opgericht. In
buurten waar bewoners op deze manier een
oogje in het zeil houden, daalt de criminaliteit flink.
• Lees meer tips om straatroof en woning
inbraak te voorkomen op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Preventieve maatregelen voor een
veilige jaarwisseling
Gemeente Nieuwegein neemt samen met
politie, VRU, scholen en andere partijen een
aantal maatregelen om de jaarwisseling op
een feestelijke maar ook rustige manier te
laten verlopen, waaronder:
• Ondergrondse papiercontainers en
afvalbakken worden preventief voor de
jaarwisseling afgesloten en op bijna alle
afvalbakken wordt een afsluitklep geplaatst.
• Maatregelen door scholen en kinderdagverblijven om schade in en rond de gebouwen te voorkomen, zoals het sluiten van
alle ramen en het zoveel mogelijk weghalen
van brandbare materialen.
• Campagne ‘Eenmaal kwijt, levenslang
spijt’: Er start deze week een vuurwerkcampagne met de slogan ‘Eenmaal kwijt,
levenslang spijt’.
• Borden bij vuurwerkvrije zones
Op een paar plekken worden in de laatste
week van december borden geplaatst waarop duidelijk aangegeven staat dat het daar
gaat om een vuurwerkvrije zone. Politie en
stadstoezicht nemen deze locaties ook extra
mee in hun surveillance en verbaliseren waar
nodig.
Locaties waar vuurwerkverbod geldt:
• het gehele terrein van het Antonius Ziekenhuis en de omgeving daarvan;
• de afsluitbare passages van Cityplaza;
• alle parkeergarages;
• alle lagere schoolcomplexen en hun directe
omgeving;

Verkoop consumentenvuurwerk
De vuurwerkverkoopdagen voor 2018:
• Vrijdag 28 december
• Zaterdag 29 december
• Maandag 31 december
Dit jaar valt 30 december op een zondag. In het vuurwerkbesluit is aangegeven dat vuurwerkverkoop op zondagen
in heel Nederland niet is toegestaan. Dit
jaar is vrijdag 28 december dan ook een
extra vuurwerkverkoopdag.
Afsteken vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is enkel toegestaan tussen 31 december 18.00 uur
en 1 januari 02.00 uur van het daarop
volgende jaar. Politie en stadstoezicht
zijn in de periode rondom de jaarwisseling extra alert op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en zullen handhaven
wanneer dit geconstateerd wordt.

• de directe omgeving van de dierenweiden
en kinderboerderijen;
• het station van de sneltram in het stads
centrum;
• de directe omgeving van de verzorgingshuizen “Vreeswijk” aan de Lekboulevard,
het verpleeghuis “De Geinse Hof” aan de
Vuurscheschans en voormalig verzorgingshuis “Zuilenstein” aan de Diepenbrocklaan. ●

30 dagen zonder alcohol

Doe jij ook mee met IkPas 2019?

N

ieuwegein doet dit jaar voor het vijfde jaar mee
aan de campagne IkPas. IkPas is een jaarlijkse
terugkerende actie in Nederland om mensen
bewust te maken van hun alcoholgebruik. Door mee
te doen worden Nieuwegeiners uitgedaagd om de hele
maand januari geen alcohol te drinken.
Over IkPas
Heb je onbewust een patroon ontwikkeld waarbij je
vaak alcohol drinkt? Wil je zien wat het je brengt als je
dat gewoontegedrag doorbreekt? Je fitter voelen, meer
energie hebben, misschien wat afvallen? Doe dan mee
met de campagne IkPas. IkPas is een uitdaging aangaan
met jezelf. Je drinkt een maand geen alcohol om eens te
kijken wat het met je doet.

Energie initiatieven
in jouw buurt
Ben je op zoek naar energie initiatieven in jouw omgeving? Heb je vragen waar je een antwoord op zoekt?
Of wil je zelf een initiatief opzetten?
Op www.jouwhuisslimmer.nl/initiatieven staan alle initiatieven. Daarnaast vind je er informatie om een initiatief te
starten.
In steeds meer gemeenten worden initiatieven genomen
om samen aan de slag te gaan met energiebesparing.
Denk bijvoorbeeld aan collectieve aanbiedingen van
spouwmuur- en vloerisolatie. Het voorwerk van anderen
neemt je het meeste werk uit handen. Denk aan het
zoeken naar informatie, het uitnodigen van aanbieders,
het selecteren op basis van type product, informatie over
kwaliteit, de betrouwbaarheid van de aanbieder en natuurlijk het onderhandelen over de prijs en de garanties.

Raad en commissies
Raadsvergadering
13 december, 20.00 uur, raadzaal Stadshuis, Stadsplein 1
Op de voorlopige agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Belasting- en legesverordeningen 2019
• Parkeerregulering 2019
• Vaststelling normenkader jaarrekening 2018
• Vaststelling Beleidskader Jeugd 2018-2022
• Zienswijze begrotingswijziging GGD-regio Utrecht
• Tussenstap Omgevingsplan
• Deelname landelijk experiment Centraal stemmen
tellen
• Gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering
voor minima
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
Aanmelden IkPas
Durf jij ook de uitdaging aan? Geef je dan voor 1 januari
op via www.ikpas.nl. IkPas helpt je vervolgens een
maand lang bij jouw uitdaging. Je kunt bij IkPas terecht
voor vragen, tips, artikelen, recepten voor lekkere &
gezonde alternatieven en extra steun op de moeilijke
momenten. ●

Batau-Zuid
Maandag 17 december, 19.30 uur, Buurtplein Batau,
Dukatenburg 1
Jutphaas / Wijkersloot
Dinsdag 18 december, 19.30 uur, Buurthuis De Wenck,
Wenckebachplantsoen 85a
Fokkesteeg
Dinsdag 18 december, 20.00 uur, Wijkhuis De Steeg,
Hoornseschans 101
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Gemeente ruimt graven op
Noorderveld en Kerkveld

I

n april 2019 maakt de gemeente ruimte
voor nieuwe graven op begraafplaats
Noorderveld/Kerkveld door oude graven te
ruimen. Het gaat hier om graven waarvan
de recht/belanghebbende de rechten niet
heeft verlengd/afstand heeft gedaan of waar
geen andere bestemming is aan gegeven.
De ruiming is noodzakelijk omdat er anders
over een aantal jaren geen ruimte is voor
nieuwe graven. Ruimen houdt in dat de
stoffelijke resten uit de graven in een verzamelgraf op Noorderveld worden gelegd.
Dit verzamelgraf is niet toegankelijk voor
publiek.

1 Als de recht- belanghebbende heeft
gekozen voor “ruimen’’, of als deze nog
niet heeft gereageerd, wil de gemeente
andere nabestaanden tot eind januari 2019
de kans geven een andere bestemming te
zoeken voor de stoffelijke resten (bijvoorbeeld herbegraven of cremeren of verlengen
van grafrechten).

Waarom deze publicatie?
De gemeente heeft alle recht- belanghebbenden - voor zover de adresgegevens
bekend zijn - de vraag voorgelegd wat zij
met het graf en/of de stoffelijke resten
willen doen. Veel rechthebbenden hebben
inmiddels een keuze gemaakt. De gemeente
publiceert nu een overzicht van de graven
die de gemeente gaat ruimen.
Deze publicatie heeft meerdere doelen:

Wilt u reageren naar aanleiding van een
naam op de lijst, of heeft u vragen,
dan kunt u bellen met mevrouw J. Deckers
van de gemeente Nieuwegein,
telefoon (030) 607 15 91,
e-mail j.deckers@nieuwegein.nl. U kunt ook
een brief sturen (Gemeente Nieuwegein,
mevrouw J. Deckers, postbus 1, 3430 AA
Nieuwegein). ●

2 Mogelijk wil de recht- belanghebbende de stoffelijke resten laten cremeren
of laten herbegraven. Andere nabestaanden kunnen dan bij de gemeente navragen
waar de stoffelijke resten naartoe gaan.

Grafnummer, begraafplaats en namen van overledenen
B/150 Noorderveld
		
B/151 Noorderveld
		
B/156 Noorderveld
C/147 Noorderveld
C/148 Noorderveld
C/169 Noorderveld
C/170 Noorderveld
C/203 Noorderveld
C/204 Noorderveld
C/49
Noorderveld
C/50
Noorderveld
C/51
Noorderveld
C/52
Noorderveld
D/125 Noorderveld
D/126 Noorderveld
D/126 Noorderveld
D/127 Noorderveld
D/127 Noorderveld
D/129 Noorderveld
D/129 Noorderveld
D/19
Noorderveld
D/19
Noorderveld
D/60
Noorderveld
D/60
Noorderveld
D/61
Noorderveld
D/61
Noorderveld
D/62
Noorderveld
D/62
Noorderveld
D/63
Noorderveld
D/64
Noorderveld
D/64
Noorderveld
D/91
Noorderveld
D/91
Noorderveld
D/92
Noorderveld
E/28
Noorderveld
		
E/5
Noorderveld
		
E/76
Noorderveld
E/78
Noorderveld
		
E/8
Noorderveld
		
G/12
Noorderveld
G/12
Noorderveld
G/13
Noorderveld
G/14
Noorderveld
G/14
Noorderveld
G/15
Noorderveld

De heer G. van Genderen
Mevrouw A. Streefkerk
De heer D. de Jong
Mevrouw P. de Jong-van Dijk
Mevrouw M. Boersema
De heer C.J.D.B. Balk
leeg
De heer C. van Es
leeg
leeg
leeg
leeg
De heer P.F. Vermeeren
leeg
leeg
Mevrouw A.G. Tergouw
Mevrouw A.C. Lammers-Kluiwstra
Mevrouw C.M. Lode
De heer H.G. Hees
Mevrouw J. Wind-Stolker
Mevrouw M.G. Weimer
Mevrouw M. Arendonk-Brouwer
Mevrouw A. Sassenburg
Mevrouw M.C. Heim
De heer L. Bronsdijk
De heer L.R. Webster
Mevrouw A. Westera-Drenth
De heer H.M. Willemse
Mevrouw A. Ket-Molenaar
Mevrouw H.F. Schipper-Aaftink
Mevrouw A.W.M. Broekhuizen
Mevrouw J.H. Veenstra- Mulder
De heer A.J. Beijer
De heer A. Bosch
Mevrouw I.C. van Veenendaal
De heer N.G. Keulen
De heer T.J.B. Borst
Mevrouw A.G.M. Borst
Mevrouw C. Bouwman
De heer A. Kerkhof
De heer J.H.M. van Santvoord
Mevrouw H.W. Geelen
De heer C. van Denderen
Mevrouw E.H. Bontje-Vendrig
De heer J.G. Bontje
Mevrouw R.J. van der Valk-van Miltenburg
Mevrouw E.D. Geerse-Hall
Mevrouw A.H. van Hintum
Mevrouw W.J.T.M. Boukamp
De heer A.H. Sangers
Mevrouw H.C.W. Michies- van Rooij

ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen*
ruimen*
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen*
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen*
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen*
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen
ruimen*
ruimen
ruimen*
ruimen
ruimen

G/15
Noorderveld
G/44
Noorderveld
G/44
Noorderveld
G/45
Noorderveld
G/45
Noorderveld
G/46
Noorderveld
H/198 Noorderveld
H/200 Noorderveld
H/201 Noorderveld
H/203 Noorderveld
H/205 Noorderveld
		
H/212 Noorderveld
H/220 Noorderveld
H/221 Noorderveld
H/222 Noorderveld
		
H/224 Noorderveld
		
H/227 Noorderveld
		
H/229 Noorderveld
H/231 Noorderveld
H/232 Noorderveld
H/233 Noorderveld
H/235 Noorderveld
H/41
Noorderveld
		
H/43
Noorderveld
H/47
Noorderveld
H/7
Noorderveld
J/12
Noorderveld
		
J/13
Noorderveld
		
J/14
Noorderveld
J/16
Noorderveld
		
J/18
Noorderveld
J/19
Noorderveld
J/37
Noorderveld
		
J/38
Noorderveld
H/261 Noorderveld
		
H/349 Noorderveld
I/250
Noorderveld
B/17
Kerkveld
K/16
Kerkveld

Mevrouw A.J. ‘t Klooster
ruimen
Mevrouw W.H. van Rooijen
ruimen
Mevrouw W.E. de Lang-Hennevelt
ruimen
De heer J.A. Schotting
ruimen
De heer J.L.G.M. Maassen
ruimen
Mevrouw A.M.C. van Londen-Rusch
ruimen
Mevrouw D.M. van Vlaanderen
ruimen
De heer H. van der Mark
ruimen
Mevrouw M.G. van der Veldt
ruimen
Mevrouw J.D. Versloot
ruimen
Mevrouw W. Wiegeraad
ruimen
De heer J.G. Schuurman
Mevrouw C.E. Verzuu-van Putten
ruimen
De heer L. de Vries
ruimen
Mevrouw H.E. van Wieringen-van Apeldoorn ruimen
Mevrouw J.M. van Zomeren-de Bruijn
ruimen
De heer J.G. van Zomeren
Mevrouw A.M. Smedeman-Hoefnagel
ruimen
De heer J.P. van Zomeren
Mevrouw J. de Jong-Klinkien
ruimen
De heer H. de Jong
Mevrouw W.N. van Kranenburg
ruimen
Mevrouw E. Ligtrink-Paans
ruimen
De heer E.P. Hamme
ruimen
Mevrouw M.C. Gruiters
ruimen
De heer H.J. Pijpers
ruimen*
Mevrouw A.C. Brouwer-van der Laan
ruimen
De heer R.E. van der Laan
De heer J.Tukker
ruimen
Mevrouw J.H. Schaap
ruimen
A.D. George - ten Veen
ruimen
Mevrouw P.C.M.Timmer
ruimen
De heer H.G.M. Menting
Mevrouw A.J. van Well
ruimen*
De heer J. Favier
Mevrouw R.C.F. de Meij-Beemer
ruimen
De heer W. van Mourik
ruimen
Mevrouw J. van Mourik-van Vliet
Kindje Jeroen Jongerius
ruimen
De heer J.G. Consten
ruimen
Mevrouw M. Gijzen-Orij
ruimen
De heer G. Gijzen
De heer P.G.S.C. van Kuik
ruimen
Mevrouw J.M.A. Vos-Jongerius
afstand
De heer C. van Dijk
Mevrouw A. de Cocq
afstand
De heer N. Nagtegaal
afstand
Familie Diepraam
afstand
Familie Dijckmeester
afstand

Ruimen* betekent dat er geen keuze is gemaakt

