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Gemeentenieuws

mail: redactie@nieuwegein.nl
Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

woensdag 9 januari 2019

Wijknetwerkvergaderingen
Doorslag
Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13,
dinsdag 15 januari 2019 20:00 uur.

Raad en commissies
Raadsinformatiebijeenkomst
9 januari 2019, vanaf 20.30 uur
Onderwerp:
Welzijn & Movactor
Doel:
Informeren over de onderzoeksbevindingen en vervolgproces contouren welzijnswerk en opdracht Movactor.
De bijeenkomst wordt gehouden in het bedrijfsrestaurant op de 4e etage van het Stadhuis.
Commissie ABZ
10 januari 2019, aanvang 20.00 uur

Bijeenkomst pleegouders
woensdag 16 januari
Bent u pleegouder in
Nieuwegein? Kom dan
naar de bijeenkomst
pleegouders op woensdag 16 januari van 20:00
tot 22:00 uur op het stadhuis in Nieuwegein.
Ontmoet andere
Nieuwegeinse pleegouders en deel je ervaringen
en behoeften met elkaar
en met ons. Wij willen u
graag zo goed mogelijk
kunnen ondersteunen.

Programma:
19:45 Ontvangst met koffie en thee
20:00 Welkomstwoord door Jan Kuiper, wethouder Jeugd van de gemeente Nieuwegein
20:10 Gesprekstafels over ervaringen en
behoeften in het pleegouderschap.
De gesprekstafels worden begeleid door
medewerkers van de gemeente Nieuwegein.
21:10 Plenaire terugkoppeling van
gesprekstafels en mogelijk vervolg
21:30 Afsluiting met een drankje

Aanmelden
Aanmelden kan bij beleidsmedewerker Jeugd, Eline van
Boxtel, via e.vanboxtel@nieuwegein.nl of 030-6071811.
U kunt ook bij haar terecht voor eventuele vragen of
opmerkingen.
De gemeente heeft de ambitie om alle kinderen en
jongeren uit onze gemeente zoveel mogelijk in hun
eigen omgeving op te laten groeien. Pleegzorg heeft
een belangrijke plek in het nieuwe jeugdbeleid van de
gemeente. Naast het werven van pleeggezinnen, is het
belangrijk dat pleeggezinnen in onze gemeente goed
worden ondersteund. Zet u zich in als pleegouder? Dan
zorgt u daarmee voor een veilige plek voor kinderen en
jongeren om op te groeien. Dit waarderen wij enorm. ●

Inloopbijeenkomst
Museumwerf
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst
Museumwerf op woensdag 16 januari 2019 in
Fort Vreeswijk inloop tussen 19.00 en 20.30 uur

Onderwerpen op de voorlopige agenda:
• VRU regionaal risicoprofiel 2019
• Kadernota VRU 2020
• Subsidieaanvraag bommenregeling
• Begroting recreatieschap Stichtse Groenlanden
De vergadering wordt gehouden in de Gildenborchzaal
op de 4e etage van het Stadshuis.
Commissie ROM
10 januari 2019, aanvang 20.00 uur
Onderwerpen op de voorlopige agenda:
• Vaststellen bestemmingsplan Batau
• Kadernota RMN
De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal op de 3e
etage van het Stadshuis.
De uitnodigingen en de agenda’s van de commissievergaderingen staan vermeld op de website van de
gemeente.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl. ●

VERZORGD WONEN
NIEUWEGEIN
ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG WONEN,
DAT TOCH WIL IEDEREEN!

Gemeente, bewoners en de Museumwerf hebben elkaar
regelmatig gesproken over het naast elkaar laten bestaan
van de Museumwerf en woningen. Deze gesprekken zijn
niet voor niets geweest. De afspraken die in die gesprekken zijn gemaakt, worden nu vastgelegd in het bestemmingsplan Vreeswijk. En vervolgens in de vergunning
voor de Museumwerf.

De gemeente feliciteert…
…Herman Elbertse met zijn Koninklijke Onderscheiding. Hij heeft deze onderscheiding gehad bij zijn afscheid op donderdag 27 december 2018, omdat hij 25 jaar
vrijwilliger is geweest bij de Brandweer op de brandweerpost Vreeswijk als
chauffeur en onderdeel van de manschap. Herman Elberste neemt afscheid met
ingang van 1 januari 2019. [Foto: fototeam KenM]

De inloopbijeenkomst op woensdag 16 januari aanstaande is bedoeld om te laten zien hoe de gemaakte
afspraken in het bestemmingsplan en de vergunning
worden verwerkt.
Tijdens de inloop kunt u via panelen informatie tot u
nemen. Bij de panelen staan personen aan wie u vragen
kunt stellen. Ook ziet u hoe de procedures van het bestemmingsplan (waarvan het ontwerp van 10 januari tot
en met 20 februari 2019 ter inzage ligt) en de vergunningverlening lopen.
Er wordt geen centrale presentatie gegeven, dus u kunt
binnen lopen wanneer het u het beste uitkomt. ●

AANGEPASTE BESTAANDE SOCIALE HUURWONINGEN, DICHTBIJ
WINKELS, GEZONDHEIDSCENTRUM EN SOCIALE ACTIVITEITEN
Meer informatie
www.nieuwegein.nl/verzorgdwonen • woonmaatschappelijkwerk@nieuwegein.nl
of bel 14 030 en vraag naar het woonmaatschappelijk werk.
Voor mensen met een indicatie voor langdurige zorg en ondersteuning gedurende minimaal vijf uur per week
bij zelfstandig wonen via de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet.

Verzorgd Wonen is een samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein,
de woningcorporaties en zorgaanbieder ZorgSpectrum.

