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Raad en commissies
21 februari 2019
Raadsvergadering
Op donderdag 21 februari vergadert de gemeenteraad.
Op de voorlopige agenda voor deze agenda staan onder
andere de volgende onderwerpen:
• Instemmen met de aanpassing bouwhoogte Gebiedsvisie
Mooi Rijnhuizen voor Perkinsbaan 1
• Vestigen voorkeursrecht gemeenten “City Nieuwegein”
• Herijken van de subsidie Stichting Bibliotheek Nieuwegein
• Zienswijze Kadernota 2020 Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht
• Zienswijze Kaderbrief 2020 Werk en Inkomen Lekstroom
• Zienswijze Kaderbrief 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
• Voorstel inzake nader onderzoek Live Streaming
De genoemde raadsvergadering wordt gehouden in de
raadzaal van het Stadshuis, Stadsplein 1 en begint om 20.00
uur. De agenda voor de raadsvergadering staat 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.
Van links naar rechts: Justus Bos, Pascal Ligtvoet, Dennis Straat (gedeputeerde), Hans Adriani (wethouder) en Jelle van Rossum.

Jelle uit Nieuwegein denkt mee
over Stationsgebied City

J

elle van Rossum uit Nieuwegein is student aan de Hogeschool
Utrecht. Voor zijn opleiding Built Environment heeft hij met
mede-studenten onderzoek gedaan in City Nieuwegein. Centrale
vraag was: Hoe kan het nieuwe, moderne knooppunt voor tram en
bus in City zo worden ontworpen, dat het recht doet aan de (duurzame) ambities die we voor het Stationsgebied en de binnenstad
hebben?
Vorige week presenteerden de studenten hun bevindingen aan
gemeente en provincie tijdens de ondertekening van een overeenkomst voor het Stationsgebied City door wethouder Hans Adriani en
gedeputeerde Dennis Straat.
Jelle (rechts op de foto) vertelt enthousiast over zijn onderzoek. “Ik
kon kiezen uit een aantal opdrachten. Een daarvan was het ontwerpen van een modern, duurzaam knooppunt voor tram en bus in City
Nieuwegein. Hoe tof is het om mijn passie voor een economie zonder
afval te volgen, en tegelijkertijd iets doen waar mijn eigen woonplaats
beter van wordt? Ik vind het een super leuke gedachte om over een
aantal jaar op weg naar school de bus te pakken op een station waar
ik zelf mijn bijdrage aan heb geleverd. Ik ben blij dat ik deze kans ge-

kregen heb, en vind het heel leuk dat onze ideeën met veel
enthousiasme zijn ontvangen bij de gemeente en provincie.
Ik hoop dat ik een nog grotere bijdrage kan leveren aan dit
project, om ervoor te zorgen dat de aankomst in City Nieuwegein een plezieriger beleving is.”
Wethouder Hans Adriani complimenteerde de studenten.
“Het onderzoek geeft praktische ideeën waar we zeker iets
mee kunnen bij de uitwerking van de plannen het Stationsgebied. Het bevat ook inspirerende voorbeelden zoals
straattegels met groen, waarmee energie wordt opgewekt
door er simpelweg overheen te lopen.” ●

Wil jij, net als Jelle, meedenken over bijvoorbeeld het
aankomstplein van het nieuwe knooppunt voor tram en
bus in City? Stuur dan een mail met je gegevens naar
city@nieuwegein.nl. Via hetzelfde mailadres kun je je
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief City, zodat je
steeds op de hoogte bent van de stand van zaken.

Gezellig fietsen samen
met anderen

B

en jij 55+ en gek op fietsen? Of zou
je wel vaker op de fiets willen stappen
maar doe je dat liever met leeftijdgenoten? Kijk eens op nieuwegeinfietst.nl
naar alle fietsmogelijkheden voor senioren in
Nieuwegein. Zoals de verschillende fietsclubs
die ook in de herfst en winter wekelijks een
leuke en gezellige fietsrit maken. En heb je
zelf nog een aanvulling, dan horen we dat
natuurlijk graag!
Wat heb je aan Nieuwegein fietst?
Nieuwegein fietst! is dé plek voor alle Nieuwegeiners die graag fietsen of vaker willen
fietsen. Jonge en oude fietsers, recreatieve-,

sportieve- en woon-werkfietsers, ik-gebruik’m-overal-voor-fietsers en af-en-toe-fietsers.
Via Nieuwegein fietst! weet je wat voor
leuke fietsactiviteiten er allemaal in Nieuwegein te doen zijn. Krijg je handige fietstips.
Kun je altijd hulp (en publiciteit) vragen voor
jouw eigen fietsactiviteiten en fietsvragen.
Kun je meedoen aan acties. Starten we fiets
projecten voor senioren, forenzen, nieuwe
Nederlanders en basisscholieren. Kun je een
paar maanden rondrijden op de enige echte
‘Nieuwegein fietst!’ fiets. En nog veel meer!
Volg ons op Facebook om op de hoogte te
blijven van alle Nieuwegeinse fietsnieuwtjes,
evenementen en acties. ●

Geef de oudste baby
(6000 jaar!) van
Nederland en haar
moeder een naam
Wordt het Atha & Dana, Ava & Ynge of Fria & Danne?
Stemmen kan tot en met 1 maart op
www.ikbennieuwegein.nl/oudstebaby

Het Vogelnest derde
afvalvrije school

K

inderen, leerkrachten en locatieleidster
Madelon Torenstra van basisschool Het
Vogelnest gaven samen met wethouder
duurzaamheid Marieke Schouten het startschot
voor de afvalvrije school. In de klaslokalen staan
nu prullenbakken met drie vakken voor plastic

(PMD), papier en restafval. Groenten-, fruit-,tuinafval (GFT) wordt op centrale plekken ingezameld. Naast verschillende minicontainers is een
milieustraat op de school voor cartridges, stiften
en batterijen. De school zamelt hierdoor grondstoffen in en heeft straks geen restafval meer.
De leerlingen van de Leerlingenraad zijn de ambassadeurs van de Afvalvrije School. Zij maakten
voor het startmoment een presentatie over nut
en noodzaak van afval scheiden. Vervolgens
kreeg de leerlingenraad als eerste een duurzame
waterfles overhandigd door de wethouder. Ook
de overige circa 85 leerlingen kregen een eigen
waterfles met het logo Afvalvrije school van de
gemeente. Het Vogelnest is de derde afvalvrije
school in Nieuwegein. ●

