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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.

Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

Nieuwe parkeertarieven
De gemeenteraad heeft de Parkeerregulering 2019 vastgesteld. Om een bezoek aan City verder aantrekkelijk te
houden, blijft het tarief voor betaald parkeren zo laag mogelijk. De tarieven stijgen volgend jaar licht om de parkeerkosten dekkend te houden. Het parkeertarief in de openbare parkeergarages wordt 2,40 euro per uur. De flexibele
abonnementen blijven bestaan, evenals het lagere tarief voor
bezoekers van de bewoners. Op straat in de binnenstad geldt
een hoger parkeertarief met uitzondering van de zaterdag.

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.

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.

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.

mail: redactie@nieuwegein.nl

Aan de Schouwstede is inmiddels een blauwe zone aangebracht, waar maximaal dertig minuten met een parkeerschijf
geparkeerd kan worden. Gratis uw fiets parkeren in de
bewaakte fietsenstallingen blijft ook mogelijk. ●

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.

De vuurwerkverkoopdagen voor 2018:
• Vrijdag 28 december
• Zaterdag 29 december
• Maandag 31 december
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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 wel iets wat u kunt doen. 112 bellen
bijvoorbeeld. Let altijd goed op uw eigen veiligheid. Schat
de situatie in en kies wat de juiste actie is. ●

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.. ●

Weekmarkt Muntplein
Rond Kerstdagen
niet op dinsdag
maar op maandag

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.
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. ●
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Doe mee met inkoopactie voor isolatie van kruipruimte
Nieuwegeiners helpen Nieuwegeiners bij het energiezuinig maken van
hun woning. Energie-N heeft met
ondersteuning van de gemeente twee
buurtinitiatieven in Doorslag en Batau
Zuid ondersteund. Na een onderzoek
naar energiebesparing bedachten
bewoners het plan voor een collectieve
inkoopactie voor kruipruimte-isolatie.
Dit leidde tot offertes van isolatiebedrijven.
Iedere inwoner van Nieuwegein kan
hier aan meedoen. Meldt u aan en
profiteer al deze winter van een
warmere vloer en lagere energielasten.
Kijk op: www.energie-n.nl
of www.jouwhuisslimmer.nl
Jouw Huis Slimmer is een onafhankelijk energieplatform.

Gemeente maakt digitale hondenkaart
samen met de stad

V

eel Nieuwegeiners beleven plezier aan hun hond
maar de hondenpoep op straat is één van grootste ergernissen. Het stadsbestuur heeft daarom
besloten dat in daarvoor aangewezen gebieden het
baasje de hondenpoep moet opruimen. De gemeente
nodigt ook de inwoners uit om samen de hondenkaart
eenvoudiger en eenduidiger in te delen. Er is behoefte aan minder versnippering en minder variatie in de
hondenuitlaat-gebieden. De nieuwe afspraken verschijnen in een app waarbij de hondenbaasjes de digitale
hondenuitlaat-kaart met gps functie kunnen raadplegen
als ze de hond uitlaten. De app is vanaf begin 2019
beschikbaar.
De gemeente gaat ook vaker hondenpoep verwijderen
in de openbare ruimte. En samen met bewoners wordt
gekeken naar de beste verdeling van de hondenbakken
in de openbare ruimte. Waar nodig komen er extra
hondenbakken.

Dit zijn een paar van de maatregelen die het college
neemt op basis van het Evaluatierapport hondenbeleid 2018. Samen met de stad is het hondenbeleid
geëvalueerd met een uitgebreide enquête en een

inloopavond. Conclusies uit dit onderzoek
leiden tot een reeks van maatregelen met
als doel het beleid beter onder de aandacht
te brengen. ●

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
• 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
• 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

