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Maar houdt u wel aan de regels

Maak van oud en nieuw
een feest

V

orige week heeft u in de Molenkruier de eerste aankondiging
kunnen lezen van de maatregelen die de gemeente neemt in
de aanloop naar de jaarwisseling. Oud en Nieuw is een tijd van
gezelligheid en feest. En een feestje is leuk! Vanzelfsprekend is er een
aantal belangrijke regels om het fijn en veilig te houden.

Vuurwerkvrije zones
Op de volgende locaties mag geen vuurwerk afgestoken worden:
• 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;
• de directe omgeving van de dierenweiden en kinderboerderijen;
• het station van de sneltram in het stadscentrum;
• 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.
Bij deze locaties worden in de laatste week van december bordjes
geplaatst om aan te geven dat dit vuurwerkvrije zones zijn. Politie en
stadstoezicht nemen deze locaties ook extra mee in hun surveillance
en schrijven als dat nodig is boetes uit.
De vuurwerkverkoopdagen voor 2018:
• Vrijdag 28 december
• Zaterdag 29 december
• Maandag 31 december
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
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Kerstfeest in het
Natuurkwartier
In het Natuurkwartier (Geinoord 12) kan iedereen op kerstavond, maandag 24 december, van 17.30 uur tot 20.00
uur de kerstman komen begroeten. Van verre is de ster in
de molen te zien die de weg wijst naar de levende kerststal
op kinderboerderij IJsselstee die avond. Buiten houden de
herdertjes de wacht bij de kudde. In de stal zitten Jozef en
Maria in het stro met hun pasgeboren kindje, onder toeziend
oog van de aanwezige dieren in de stal.
Om helemaal in kerststemming te komen kunt u de wensboom bewonderen. Die staat al vanaf woensdag 19 december op het erf van de kinderboerderij. Iedereen mag een
kerstwens op een stukje schors schrijven en in de wensboom
ophangen. Verder is er een expositie van kerststalletjes en
kunt u de kerstkunstmarkt bezoeken in Museum Warsenhoeck (ook open op zondag 23 december). Kinderen kunnen
een kerststalletje, kerstlichtje of iets moois voor in de (wens)
boom knutselen. Om warm te blijven is er voor iedereen warme chocolademelk met slagroom, glühwein, koffie of thee
en wat lekkers. De toegang is gratis. ●

op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en zullen handhaven
wanneer dit geconstateerd wordt.
Agressie en geweld
Tijdens Oud en Nieuw is er een grotere kans dat dingen uit de
hand lopen. Helaas slaat een feeststemming soms om in agressie en geweld. Relschoppers brengen dan zichzelf en anderen in
gevaar. Vaak hinderen zij ook politie, brandweer en ambulance.
Helpt u mee om Oud en Nieuw een feest te laten zijn? Kom in
actie als u getuige bent van agressie en geweld. Er is altijd iets
wat u kunt doen. 112 bellen bijvoorbeeld. Let wel goed op uw
eigen veiligheid. Schat de situatie in en kies de juiste actie. ●

Openingstijden gemeentelijke instellingen rond de feestdagen
De Kerstdagen vallen dit jaar op dinsdag en woensdag en
nieuwjaarsdag is op een dinsdag. Dat levert rond die dagen de
volgende wijzigingen op in de openingstijden:
Stadshuis
Het Stadshuis, en dus ook de Stadswinkel, is uiteraard gesloten op de Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag. De dagen daar
tussenin zijn de openingstijden zoals gebruikelijk.
Natuurkwartier
Het Natuurkwartier is gesloten op Eerste Kerstdag en op
Nieuwjaarsdag. De Kinderboerderij is op Tweede Kerstdag
echter geopend en wel van 10.00 -17.00 uur. Het MEC (Milieu
Educatie Centrum) is gesloten van 21 december tot en met
Nieuwjaarsdag maar is wel geopend op 2 en 3 januari van
10.00 -17.00 uur met vakantie-activiteiten.
Afvalinzameling
Tijdens de Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag haalt de RMN
(Reinigingsdienst Midden Nederland) geen afval op. Dat wordt
op andere dagen ingehaald. Kijk op www.rmn.nl (of op de
RMN-app) om te zien welke dag voor u geldt. U kunt zoeken
op postcode en huisnummer.
Begraafplaats
Voor het regelen van een uitvaart tijdens de Kerstdagen of
op nieuwjaarsdag kunt u terecht bij de medewerkers van
begraafplaats Noorderveld, via tel. 06 51 20 51 13. Vergeet
niet het aanmeldingsformulier te mailen naar: noorderveld@
nieuwegein.nl

Calamiteiten
Bij calamiteiten of andere spoedeisende zaken kunt u
bellen naar 14 030. U wordt dan doorverbonden met de
pikettelefoon.
Parkeren auto’s en fietsen
Rondom de feestdagen in december gelden er aangepaste openingstijden voor de parkeerbalie, de fietsenstallingen en de parkeergarages Stadshuis en Theater.
Parkeerbalie
• Woensdag 26 december gesloten (2e Kerstdag)
Fietsenstallingen
• Zondag 23 december De Fietspomp/De Snelbinder
open vanaf 8 uur (extra lange koopzondag)
• Maandag 24 december De Fietspomp open tot 20 uur
(Kerstavond)
• Dinsdag 25 december alle fietsenstallingen gesloten (1e
Kerstdag)
• Woensdag 26 december alle fietsenstallingen open van
11 tot 18 uur (2e Kerstdag)
• Zondag 30 december De Fietspomp en De Snelbinder
open vanaf 8 uur (extra lange koopzondag)
• Maandag 31 december De Fietspomp open tot 20 uur
(Oud & Nieuw)
• Dinsdag 1 januari alle fietsenstallingen gesloten
(Nieuwjaarsdag)

Parkeergarages Stadshuis en Theater
• Zondag 23 december open van 8 tot 19 uur (extra
lange koopzondag)
• Maandag 24 december open van 7 tot 19 uur
(Kerstavond)
• Dinsdag 25 december gesloten (1e Kerstdag)
• Woensdag 26 december open van 11 tot 19 uur (2e
Kerstdag) gratis parkeren in de garages.
• Zondag 30 december open van 8 tot 19 uur (extra
lange koopzondag)
• Maandag 31 december open van 7 tot 19 uur (Oud
& Nieuw)
• Dinsdag 1 januari gesloten (Nieuwjaarsdag)
Parkeergarage Cityplaza
Vrijdag 21 december open tot middernacht (moonlight shoppen Dirk v/d Broek).
De parkeergarage Cityplaza is dagelijks geopend
van 7 tot 23 uur. Tijdens de feestdagen in december wordt in deze parkeergarage gedurende enkele
dagen of dagdelen gebruik gemaakt van beheer op
afstand. De hekken zijn dan gesloten maar u kunt
gewoon inrijden.
Uitrijden met een geldig parkeerbewijs kan in alle
parkeergarages altijd, dus 24 uur per dag!
Informatie over de reguliere openingstijden vindt u
https://nieuwegein.parkeerservice.nl
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Weekmarkt Muntplein
Rond Kerstdagen
niet op dinsdag
maar op maandag

Van links naar rechts: Thea Williams, Ellie Eggengoor, Marleen Schollaart, Frans Krens en Jan van Willigenburg.

In gesprek over veilige fietspaden
in Fokkesteeg
Vorige week hebben Bewonersinitiatieven Fokkesteeg en een vertegenwoordiger van de Fietsersbond
Nieuwegein 76 handtekeningen
aangeboden aan wethouder Ellie
Eggengoor van Mobiliteit. Het gaat
om handtekeningen van omwonenden

van de fietspaden aan de Zeisterveste en
de Hoornseschans. Zij vragen met deze
actie om veilige fietspaden in Fokkesteeg,
het weren van auto’s en brommers en het
verlagen van de snelheid van e-bikes om
ongelukken te voorkomen. Dit initiatief is
voortgekomen uit de Rommelroute 2017,

georganiseerd door Bewonersinitiatieven Fokkesteeg, waarin buurtbewoners
gevraagd werd naar hun dromen voor
de buurt. De gemeente, Bewonersinitiatieven Fokkesteeg en de Fietsersbond
Nieuwegein zijn in gesprek en zoeken
samen naar kansen. ●

De hele maand januari geen alcohol

Doet u ook mee met IkPas 2019?
De gemeente doet weer mee met de IkPas campagne.
Dit is een jaarlijkse terugkerende actie in Nederland om
mensen bewust te maken van hun alcoholgebruik. Lees
hieronder waarom onze ambassadeurs meedoen.

Wegsleepregeling
Op maandag 24 december en maandag 31 december
kunt u tussen 6.00 uur en 18.00 uur niet parkeren in
het gebied dat nodig is voor de markt. Er geldt een
wegsleepregeling.
Vragen?
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Willie
van Dam van de gemeente via mail: w.vandam@nieuwegein.nl of via tel. (030) 607 13 58. Voor vragen op de
marktdagen zelf is marktmanager Ben Berg bereikbaar
via tel. 06 16 65 08 31 ●

Aanmelden
Door mee te doen aan IkPas en
dertig dagen niet te drinken,
wordt u bewuster in het maken
van een keuze om wel of niet te
drinken. U doorbreekt vastgeroeste patronen waardoor alcohol
niet meer vanzelfsprekend is. Veel
deelnemers van IkPas ervaren ook
positieve lichamelijke veranderingen; ze voelen zich fitter en
scherper, slapen beter, vallen af
en hebben een betere huid.
Durft u ook de uitdaging aan?
Aanmelden kan vóór 1 januari via
www.ikpas.nl.

Sander Tuitel (buurtsportcoach bij SportID
Nieuwegein):
‘Wij als team buurtsportcoaches houden van uitdagingen, zeker als het gaat om gezondheid, dus
daarom doen we graag mee aan de IkPas-periode.
We zijn geen voorstander van het verbieden van
alcohol maar wel van een bewuste omgang met
alcohol. Ook wij nuttigen weleens een glas alcohol
Jan Kuiper (wethouder gemeente
Nieuwegein):
‘Ik ben een kleine drinker; altijd al geweest. Mijn
kinderen lachten me vaak uit als ik opvallend
uitbundig werd op vakantie van een halve liter
Weitzen. Ik merk dat het drinken van alcohol
heel gebruikelijk en laagdrempelig is, tijdens een
afscheidsborrel of raads-nazit. Omdat alcohol mijn
slaap ook negatief beïnvloedt, drink ik niet door de
week. Maar van een glas wijn op vrijdag en zaterdag kan ik wel zeker genieten; die momenten ga ik
dus een aantal keren missen in de maand januari.
Voor een wethouder met de portefeuilles Gezondheid en Jeugd, kijk ik uit naar de ervaring en de
lessen die dat brengt.’

De weekmarkt op het Muntplein vindt rond de Kerstdagen niet plaats op dinsdag maar op maandag. Dit omdat
Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een dinsdag vallen.
De markt wordt nu dus gehouden op maandag 24 en
maandag 31 december. De markt start op deze dagen
om 8.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Omdat niet alle
marktkooplieden aanwezig zijn is er een aangepaste,
kleinere opstelling gemaakt. Hiermee wordt het aantal
parkeerplaatsen dat niet gebruikt kan worden tot een
minimum beperkt. Er is een verkeersregelaar aanwezig
om de verkeerscirculatie te bevorderen, het bevoorradingsverkeer van de winkels te begeleiden en gehandicapten naar alternatieve parkeerplekken te begeleiden.

na een sportieve prestatie of met elkaar op de vrijdagmiddag, om het weekend in te luiden. Het niet
drinken van alcohol heeft veel gezondheidsvoordelen: je voelt je fitter, zowel fysiek als mentaal, het
helpt bij het afvallen en het verkleint je kans op
blessures bij het sporten en bewegen. Wij dagen
alle Nieuwegeiners uit om dertig dagen geen alcohol te nuttigen.’

Nynke Joustra (medewerker
afdeling Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid, Gemeente Nieuwegein):
‘Ik ga deze ‘uitdaging’ graag nog een
keer aan! Het drinken van alcohol is
voor mij gekoppeld aan gezelligheid,
een wijntje bij het eten of op een feestje. De afgelopen jaren is mijn deelname
aan IkPas goed bevallen en heb ik gemerkt dat alcohol in sociale situaties niet
vanzelfsprekend hoeft te zijn. Kom maar
op met die dertig dagen!’
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City made by you: drukbezochte bijeenkomst

V

eel bewoners, ondernemers en
belangenorganisaties lieten zich dinsdag 11 december jl. in theatercafé
De Kom informeren over de verdere vernieuwing van City Nieuwegein. In het bijzonder
over de ideeën voor het Stationsgebied.
Reizigers in het openbaar vervoer kunnen
over enkele jaren gebruik maken van een
nieuw, geïntegreerd knooppunt voor open-

baar vervoer in City. Met haltes die geschikt zijn
voor langere trams en bussen, die een snelle overstap bieden en die goed toegankelijk zijn door de
lage instap. Fietsers en voetgangers krijgen een
directe verbinding langs de verlegde trambaan. De
fietsers hoeven dan niet meer door de parkeergarage te fietsen. En er komen nieuwe woningen
beschikbaar, dichtbij voorzieningen.
Na het informatieve gedeelte ging een deel van

de bezoekers actief aan de slag in een brainstorm- en schetssessie over de tijdelijke situatie;
vanaf sloop van de oude Kom tot aanleg van
het definitieve tramstation. Er kwamen leuke en
goede ideeën naar voren. Deze worden als het
mogelijk is meegenomen bij de tijdelijk inrichting van het gebied rond het station.
Iedereen bedankt voor het meedenken en voor
de nuttige inbreng! ●

Openbare bekendmaking
Vestiging voorkeursrecht
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maakt op grond van artikel 7 lid 1
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend
dat zij op 10 december 2018 op grond van het bepaalde
in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden
aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15,
24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn
gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “City
Nieuwegein”. Het besluit treedt in werking één dag na
publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten
12 december 2018.
Ter inzage
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de
kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale
aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren
en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte
rechten, een kaart met daarop de aan de percelen
toegedachte bestemming en overige relevante gegevens,
met ingang van 12 december 2018 tijdens kantooruren
ter inzage op het gemeentehuis te Nieuwegein.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen
gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop
gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden,

deze eerst aan de gemeente Nieuwegein te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op
beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van
het besluit en de gevolgen hiervan.
Zienswijzen
De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing
van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te
nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding
van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 8 januari 2019
schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van
het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen.
De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de raad
van de gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA te
Nieuwegein. Indien belanghebbenden hun zienswijze
aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wensen te
maken, dient dit te geschieden bij de heer W. Apperloo,
Projectleider City Nieuwegein van de gemeente Nieuwegein. De heer Apperloo is bereikbaar via telefoon
nummer 030-6071824 / 06-51755919.
Bezwaar
Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad
kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar
maken tegen het besluit van het college van burgemees-

ter en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis
van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb
kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van
zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is
gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij het college
van burgmeester en wethouders van de gemeente
Nieuwegein tegen voormeld besluit een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
het college van burgmeester en wethouders,
Postbus 1, 3430 AA te Nieuwegein, en dient uiterlijk
22 januari 2019 te zijn ontvangen.
Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar
te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift
ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg aangemerkt als tevens te
zijn ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad
tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4
of 5 Wvg.
Nieuwegein, 11 december 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Nieuwegein

