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Raadsbijeenkomsten
Raadsvergadering
Op donderdag 28 juni vergadert de gemeenteraad. Op de voorlopige agenda voor deze
agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
• Inrichtingsplan toekomstige uitvoering Wsw
• Nota kapitaalgoederen
• Bestemmingsplan HN locatie
• Live streamen raads- en commissievergaderingen

Informatie over de afwegingen

Wanneer beschermen we bomen?

I

nwoners van Nieuwegein kloppen geregeld bij de gemeente
aan omdat ze een boom vlak bij hun huis of in hun tuin graag
weg willen hebben. Daarnaast moeten soms bomen wijken
voor nieuwbouw of herinrichtring van een straat of plein. Bomen
zijn echter ook essentieel voor de leefbaarheid van de stad en
dragen bij aan de (beeld)kwaliteit van een straat of buurt. Daarom wil de gemeente zorgvuldig afwegen of een boom al dan
niet gekapt mag worden. Om een goede afweging te kunnen
maken, zijn er twee instrumenten: het Boombeschermingsplan
en de bomenverordening. Kijk hiervoor op www.nieuwegein.nl/
inwoner/afval-bomen-en-milieu/bomen/
Eindresultaat
In de afgelopen tijd zijn al twee bijeenkomsten geweest waarin
het afwegingskader is besproken. Op deze laatste bijeenkomst
laat de gemeente het eindresultaat zien.

De gemeente nodigt u bij deze van harte uit voor deze derde en
tevens laatste bijeenkomst over bomen. Deze wordt gehouden
op maandag 9 juli vanaf 19.00 tot 20.30 uur op de gemeentewerf aan de Utrechthaven 1 in Nieuwegein. De bijeenkomst
is een inloop zonder een centrale start dus u kunt ook later dan
19.00 uur binnen lopen. We zorgen dat er een kopje koffie of
thee voor u klaar staat. U krijgt informatie over het boombeschermingsplan, het daarin opgenomen afwegingskader (met
de boomwaarde en het verwijderingsbelang), de bomenkaart en
de mogelijkheden om zienswijzen en bezwaren in te dienen. Er
staan professionals voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via mail:
samendoen@nieuwegein.nl ●

Raadsvergadering financiële stukken
Op donderdag 5 juli vergadert de gemeenteraad over de financiële stukken. Op de
voorlopige agenda voor deze agenda staan de
volgende onderwerpen:
• Voorstel inzake jaarrekening 2017 en daarbij
de bevindingen van de accountant 2017
betrekken
• Voorstel inzake jaarstukken 2017 Grondbedrijf
• Voorstel inzake de Voorjaarsnota 2018
• Voorstel inzake Kadernota 2019
Raadsinformatiebijeenkomst
12 juli in de Gildenborchzaal (4.01 Stadshuis)
Onderwerp: Ontwikkeling City
De genoemde raadsvergaderingen worden
gehouden in het Stadshuis, Stadsplein 1 en
beginnen om 20.00 uur. De agenda’s voor de
raadsvergaderingen staan vermeld op website
ris.nieuwegein.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via tel. 14 030 of via mail:
griffie@nieuwegein.nl.

Meedenken over duurzame energie

In Rijnenburg en Reijerscop

H

oe kunnen we duurzame, grootschalige
energieproductie met zonnepanelen en/of
windmolens inpassen in het landschap en dat
combineren met andere activiteiten in Rijnenburg en
Reijerscop? Eind 2018 neemt de gemeenteraad van
Utrecht een besluit over minimaal vier onderscheidende scenario’s voor een energielandschap met
zonne- en/of windenergie. In de aanloop hier naar
toe kunt u meedenken en ideeën aandragen op een
aantal werkbijeenkomsten. De eerste is al geweest,
de tweede is op 30 juni in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. U bent welkom tussen 10.00
en 14.00 uur.

en de gemeente Utrecht aan de slag gegaan om de
scenario’s voor het energielandschap aan te passen en
verder uit te werken. Hiervoor maken zij gebruik van de
opmerkingen en ideeën die tijdens de eerste werkbijeenkomst zijn verzameld en de gesprekken die worden
gevoerd met verschillende belangengroepen. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de tweede werkbijeenkomst. Daarnaast kunt u zich laten informeren over het
proces en over eventuele effecten van scenario’s. U kunt
vragen stellen en in gesprek gaan met initiatiefnemers,
ontwerpers, experts en medewerkers van de gemeente.
Ook kunt u ideeën aandragen en uw mening over de
scenario’s kenbaar maken.

Scenario’s
Naar aanleiding van de eerste werkbijeenkomst van
17 mei jl. zijn initiatiefnemers, het ontwerpbureau

Derde bijeenkomst
Na de tweede werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers en
ontwerpers aan de slag met het verfijnen van de scenario’s voor het energielandschap. De resultaten koppelen
zij terug tijdens een derde werkbijeenkomst. Deze zal na
de zomer plaatsvinden.
Meer (proces-)informatie
De polder Rijnenburg is grondgebied van de gemeente
Utrecht, maar grenst aan Nieuwegein. Uw mening over
de plannen is daarom van belang. Ook worden de omliggende gemeenten, zoals de gemeente Nieuwegein, na
de zomer in de gelegenheid gesteld om te reageren op
de uitgewerkte plannen. Daarna neemt de gemeenteraad
van Utrecht een besluit. Op www.utrecht.nl vindt u meer
informatie. ●

Wijkplatformvergaderingen
Batau-Noord
dinsdag 3 juli, 20.00 uur, Buurtplein Batau, Dukatenburg 1.
Zuilenstein / Huis de Geer / Blokhoeve
dinsdag 3 juli, 20.00 uur, Buurthuis De Bazuin, Nedereindseweg 4

