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Raad en commissies
Raadsinformatiebijeenkomst
31 januari, 20.00 uur, raadzaal, 3e etage Stadshuis
Onderwerp: Presentatie scenario’s Live streaming
Doel: Toelichting op de verschillende scenario’s
rondom Live streaming

Raadsinformatiebijeenkomst
31 januari, inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00
uur, Fort Vreeswijk, zaal Arsenaal, Fort Vreeswijk 1
Onderwerp: Erfgoedvisie en Nieuwe Hollandse
Waterlinie
Doel: Informeren over de erfgoedvisie en de ontwikkelingen rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Feestelijke opening Tech Campus
door Koning Willem-Alexander
Onder grote belangstelling
opende Koning Willem-Alexander
op 24 januari de Tech Campus
van ROC Midden Nederland.
Burgemeester Frans Backhuijs
verwelkomde de Koning in
Nieuwegein.
Voorafgaand aan de opening kreeg Koning
Willem-Alexander een rondleiding door het
geheel vernieuwde gebouw. Zo sprak hij
studenten over de innovatieve projecten
waar zij mee bezig zijn op de school. De
Koning zette via de rode knop een door
studenten geprogrammeerde robotarm
beweging die een lintje doorknipte.

Goede match school en werk
De Tech Campus bestaat uit vier mbo-colleges: het Tech College, het ICT College, het
Automotive College en het Bouw & Interieur
College. De school biedt diverse technische
leerroutes, vaak in samenwerking met regionale bedrijven. Wethouder Ellie Eggengoor
van Economie en Werk: ‘Werkgevers in onze
stad en regio vinden het steeds lastiger om
aan goed geschoolde en gekwalificeerde
medewerkers te komen, vooral op MBO
niveau. De opening van de Tech Campus
zie ik als een kans om hier iets aan te doen.
Door de vestiging van de Tech Campus in
onze stad en de wijze waarop deze MBOschool midden in de regio staat, biedt zowel

inwoners van onze stad, als werkgevers in
onze regio de kans om een mooi aansluiting
te maken tussen kwalitatief goed onderwijs
dat passend is bij de behoefte die werkgevers hebben.’
Trots
De Tech Campus werkt ook samen met
scholen voor voortgezet onderwijs. Wethouder Jan Kuiper van Onderwijs: ‘Het MBO
neemt in Nieuwegein een belangrijke plaats
in. Het MBO-aanbod is groot en divers. Er
zijn samenwerkingen met andere scholen in
het voortgezet onderwijs, maar ook met de
gemeente, bedrijven en met bedrijfsopleidingen. Daar zijn we trots op!’ ●

Raadsinformatiebijeenkomst
31 januari, 21.15 uur, Fort Vreeswijk, zaal Arsenaal,
Fort Vreeswijk 1.
Onderwerp: Grondstoffeninzamelplan;
de volgende fase
Doel: Informeren over de methode van omgekeerd
inzamelen

De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten staan
tevens 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. ●

Wijknetwerkvergaderingen
Batau-Noord
Dinsdag 5 februari, 20.00 uur, Buurtplein Batau,
Dukatenburg 1.

Mondiaal debat door leerlingen
Cals College

De gemeente feliciteert…
…de heer H.H.P. Meerts die vorige week de Anna van Rijnpenning ontving uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. De heer Meerts is op 1 januari gestopt als penningmeester van Stichting
Proxima na 22 jaar bestuurslid te zijn geweest. Hij startte bij de VPTZ Zuid Utrecht en na samengaan
met de Stichting Hospice werd hij in 2008 penningmeester van overkoepelende stichting Proxima
Terminale Zorg Hospice & Thuis. Behalve bij Proxima is hij ook penningmeester (geweest) bij diverse
Nieuwegeinse vrijwilligersorganisaties zoals sportvereniging UVV (van 2006 – 2012), Jeugdland
(sinds 2012), seniorenorganisatie KBO (sinds 10 jaar, eerst als penningmeester, later als lid reiscommissie) Kunstenaarscentrum KCN (sinds 2014), Geinexpress (sinds 2017) en bij het wijknetwerk
Fokkesteeg (sinds drie jaar). Dat alles is voor het college aanleiding geweest om de Anna van
Rijnpenning toe te kennen aan de heer Meerts.

‘Ongelofelijk mooi te zien hoe
de studenten van het Cals College twee volle dagen van debat
hebben georganiseerd, rond het
thema technologische ontwikkelingen in de toekomst. Er is
gedebatteerd over onderwerpen
als het gebruik van autonome
wapensystemen, over de toepassing van artificial intelligence en
virtual reality. Ik zie veel kennis,
enthousiasme en studenten die
netwerken en nieuwsgierig zijn
naar wat de gevolgen zijn van al
die technologische ontwikkelingen’, zo vat wethouder Marieke
Schouten samen. Afgelopen
zaterdag was zij een van de
gastsprekers bij de Opening
Ceremony van de vierde editie
van het Cals Model United
Nations.

Tijdens deze tweedaagse conferentie waren meer dan 250
leerlingen aanwezig uit verschillende landen, die in het Engels
met elkaar discussieerden.
Het Cals MUN wordt met veel
enthousiasme georganiseerd
door leerlingen van het Cals

College in Nieuwegein. De basis
van het evenement is het model
van de UN, waarin de leerlingen
leren om vraagstukken die in
de wereld spelen te behandelen
binnen de spelregels van de UN.
Kijk voor meer informatie op
www.calsmun.com. ●

Gemeentenieuws
Denk mee over de
Regenboogagenda

S

amen met het COC Midden Nederland en
Art.1 Midden Nederland houdt de gemeente Nieuwegein op dinsdag 12 februari de
avond Nieuwegein inclusief: Regenboogagenda.
De avond wordt geleid door Bart Peters. Tijdens
deze avond gaan de aanwezigen in gesprek over
hoe de gemeente nog inclusiever kan zijn voor
haar lesbische, homo-, bi-, trans- en intersekse
(LHBTI) inwoners. Ook kan iedereen meedenken
over de Regenboogagenda Nieuwegein.
Zes procent
Ongeveer zes procent van de inwoners van
de gemeente Nieuwegein is lesbisch, homo,
bi, trans of intersekse persoon. Volgens het
SCP-rapport Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa’ mei 2018)
worden Nederlanders steeds positiever over LHBTI’s. De stroom aan reacties op de Nashville-verklaring maakte dit eens te meer duidelijk. Tegelijkertijd vindt bijna een derde van de bevolking
zoenende mannen ‘aanstootgevend’, is ‘homo’
op scholen het meest gebruikte scheldwoord en
is er volgens één op de vijf ‘iets mis’ met mensen
die zich geen man of vrouw voelen.

Prinses Beatrix opent
3e kolk Beatrixsluis
Publiek is welkom

O

p woensdag 6 februari
opent H.K.H. Prinses Beatrix
de 3e kolk van de Prinses
Beatrixsluis. U bent van harte welkom van 13.30 tot 16.15 uur. Rijkswaterstaat stelt aan de westkant van
de 3e kolk, nabij de witte huisjes,
een publieksvak open. De opening
gebeurt tussen 15.15 en 16.00 uur.
Komt u vooral op de fiets of maak
gebruik van de gratis pendelbus die
vertrekt vanaf het centrum.
Officiële opening
Voor genodigden is een officieel programma aan de oostkant (A27-zijde)
van de 3e kolk. Aansluitend wandelt
H.K.H. Prinses Beatrix langs de 3e
kolk en verricht de officiële openingshandeling bij het buitenhoofd
(Lekzijde) van de nieuwe sluiskolk.
De openingshandeling is vanaf het
publieksgedeelte goed te volgen.
Daarna volgt een schutting met
bijzondere schepen.
Bereikbaarheid
Het is voor publiek niet mogelijk om
in de nabije omgeving of in bermen
te parkeren. Parkeerregelaars zien
hierop toe. U kunt van de volgende
concrete opties gebruikmaken:

• Parkeren op parkeerterrein P-West
in Nieuwegein centrum (hoek
Schouwstede - Hagestede). Vanaf
hier (halte nabij de fietsenstalling)
rijdt de pendelbus tot vlakbij de
sluis. De eerste pendelbus vertrekt
om 13.30 uur. De laatste rijdt om
16.30 uur terug. Als P-West vol
is, kunt u (betaald) parkeren in de
nabije parkeergarages.
• OV: Vanaf de sneltramhalte
Nieuwegein Stadscentrum loopt
u in één minuut naar de halte van
bovengenoemde gratis pendelbus.
• Voor de fietsers die direct naar de
sluis willen fietsen, staan er fietsenrekken direct aan de westkant van
de bestaande sluiskolken (Voorhavendijk West).
• U kunt ook rechtstreeks met het
met openbaar vervoer komen met
buslijnen 65 en 77, halte Weg van
de Binnenvaart/Nijverheidsweg.
Vanaf hier is het een kleine 10
minuten lopen.
Meer informatie
Een paar dagen van tevoren maakt
Rijkswaterstaat de website www.
prinsesbeatrixsluis.nl/opening aan
met meer informatie. ●

De nieuwe gemeentegids is uit
U kunt hem digitaal opvragen of ophalen
bij een wijkpunt
Gemeentegids

Globaal programma
19:30 uur: Inloop
20:00 uur: Welkomstwoord door Wethouder
Jan Kuiper
20.05 uur: Introductie door Bart Peters
20.30 uur: Groepsgesprekken o.l.v. gespreksleiders
21.15 uur: Plenaire terugkoppeling: input voor
de regenboogagenda
21.30 uur: Afronding
21.30 uur: Borrel
22.00 uur: Einde
Informatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12
februari a.s. van 19.30 tot 22.00 uur in de
Raadszaal van het stadshuis van Nieuwegein,
Stadsplein 1 in Nieuwegein.
Aanmelden is wenselijk om te weten op hoeveel
mensen de organisatie kan rekenen, maar is
niet verplicht. Neem voor meer informatie of
aanmelden contact op met Corla Goudriaan
(projectmedewerker Gemeente Nieuwegein)
via c.goudriaan@nieuwegein.nl of via tel. (030)
607 14 46 (maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag). ●

Leerlingen Cals college winnen
prijs voor duurzame vernieuwing
In Schansen-Noord

N

egentig leerlingen van
het Cals College in Nieuwegein presenteerden
vorige week hun ideeën voor
een duurzame vernieuwing voor
de buurt Schansen-Noord. Deze
opdracht kregen zij eind vorig
jaar van de gemeente Nieuwegein in het kader van het project
De toekomstig bestendige stad.

van regenwater, zonnepanelen,
lampen met sensoren en slimme
tegels. Ook is er gedacht aan
voldoende parkeerruimte, speelplekken en veiligheid.
Uitvoeren
Het team Betere Buurten van de
gemeente gaat later dit jaar met
de leerlingen om tafel om samen

na te denken welke onderdelen
van het ontwerp haalbaar zijn
en hoe die uitgevoerd kunnen
worden.
Meer informatie
www.ikbennieuwegein.nl/schansennoord en www.nieuwegein.
nl/inwoner/energieneutraalnieuwegein/ ●
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De gemeentegids is
ook digitaal te
raadplegen via:
www.nieuwegein.nl/
gemeentegids. ●

Nieuwegein

De nieuwe gemeentegids
is uit. Deze wordt echter
niet meer zoals voorheen
768203 Bureau
huis-aan-huis
verspreid.
voor budget
De gids is op te vragen
via contentwebsite@nieuwegein.nl. U krijgt hem
dan thuis gestuurd. Maar
u kunt de gemeentegids
ook komen halen bij een
van de wijkpunten, bij
de bibliotheek en bij de
receptie op de eerste
etage van het Stadshuis.

Regenboogagenda
Recent werd in de Nieuwegeinse gemeenteraad
een motie aangenomen als vervolg op het Regenboog Stembusakkoord. De motie vraagt specifiek om actie voor LHBTI’s om te zorgen dat de
gemeente ook voor deze inwoners inclusief is.

Tijdens de avond op 12 februari zijn inwoners
en organisaties van harte welkom om ervaringen
te delen en mee te denken over welke acties nodig zijn. Centrale vraag zal zijn Wat is voor jullie
van belang? Er zal worden gesproken over de rol
van de gemeente, veiligheid, acceptatie, jongeren en onderwijs, kwetsbare groepen, sport en
zichtbaarheid. Wethouder Kuiper kijkt uit naar
de avond: ’In Nieuwegein moet iedereen zich
gelijkwaardig en veilig kunnen voelen. Hier mag
je zijn wie je bent en
houden van wie je wilt. Maar wordt dat ook zo
ervaren? Wat is daar nog voor nodig?
Ik nodig u van harte uit om dat met ons op 12
februari te bespreken.’

Goed geluisterd
Er was een overduidelijke winnaar: de groep van Bente, Jada,
Jorinde en Sahan haalden met
hun ontwerp zowel de jury- als
de publieksprijs binnen. Volgens
juryvoorzitter en wethouder Jan
Kuiper hadden de leerlingen
goed geluisterd naar de wensen
van de buurt en rekening gehouden met de ambitie van de
gemeente om in 2040 volledig
energieneutraal te zijn. In hun
ontwerp passen de leerlingen
innovatieve maatregelen toe
zoals een sedumdak voor isolatie, luchtzuivering en absorptie

Jada, Jorinde, Bente en ȘSahan van het Cals college met de jury- en publieksprijs.

