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College legt plan omgekeerd
inzamelen huishoudelijk afval voor

H

et college van B&W zet een volgende stap in de uitvoering van het Grondstoffeninzamelplan. Het college legt
de gemeenteraad 28 maart een plan voor om het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval mogelijk te maken.
Tweederde van het afval beschouwen we als een grondstof
die we opnieuw kunnen gebruiken. Daarvoor maken we het
scheiden van grondstoffen aan huis nog makkelijker, zoals
papier, GFT en plastic. Zo willen we de steeds hogere kosten
voor afvalverwerking uiteindelijk beperken.

@Archeo3D

Geef de oudste baby
(6000 jaar oud!) van
Nederland en haar
moeder een naam

Iedere bewoner kan een bijdrage leveren aan het verbeteren
van het milieu door beter afval te scheiden zodat de grondstoffen uit het afval worden hergebruikt. Meer dan twintig
procent van de gemeenten kiest al voor omgekeerd inzamelen. Het voorstel Omgekeerd inzamelen wordt behandeld in
de commissievergadering van ROM op 7 maart en de raadsvergadering van 28 maart.
Wat verandert er?
Bewoners van laagbouw krijgen straks een minicontainer voor
PMD (verpakkingen van plastic of metaal en drankenkartons)
in plaats van de huidige voor het restafval. Het (kleine beetje)
restafval kan worden weggebracht naar een nieuw te plaatsen
ondergrondse container in de buurt. Eind 2019 nodigen we de
eerste wijk uit om mee te denken over de beste locaties voor
de ondergrondse containers voor restafval. Voor bewoners van
hoogbouw blijft alles nu nog hetzelfde. Eind 2020 kijken we
wat voor hen de beste oplossing is: omgekeerd inzamelen of
nascheiden.
Achtergrond
De gemeenteraad heeft eind 2016 het Grondstoffeninzamelplan vastgesteld. Daarbij spraken we af dat we onderzoek

Wordt het Atha & Dana, Ava & Ynge
of Fria & Danne?
Stemmen kan tot en met 1 maart op
www.ikbennieuwegein.nl/oudstebaby

Onderhoud populieren
en knotbomen
zouden doen naar de kansen en mogelijkheden van voorscheiden versus nascheiden van PMD (verpakkingen van plastic
of metaal en drankenkartons). Het onderzoek toont aan dat
voorscheiden van grondstoffen in combinatie met omgekeerd
inzamelen het beste rendement levert voor milieu, kosten en
service voor inwoners. Het doel is om de hoeveelheid restafval
terug te brengen naar 121 kilo restafval per inwoner per jaar in
2020, dat past in de ambitie van het Rijk. ●

Oude populieren die op aansprekende locaties staan zoals
in de Verdistraat in Nieuwegein krijgen vanaf deze week
een onderhoudsbeurt. Deze oude populieren zijn in het
landschap gespaard gebleven tijdens de bouw van Nieuwegein. In het kader van de landschappelijke waarden wil
de gemeente deze bomen behouden. De bomen worden
gesnoeid. Dit gebeurt om te voorkomen dat de grote takken
niet te zwaar worden en uitscheuren. Van sommige populieren is de conditie of de kwaliteit van de hout te slecht. In
dat geval vragen we een omgevingsvergunning (kapvergunning) aan. Als er ruimte is planten we weer populieren of
andere duurzame soorten terug.
Knotbomen
In Nieuwegein staan verspreid op verschillende locaties ruim
tweeduizend knotbomen. De knotbomen worden afhankelijk van hun standplaats één keer per twee of drie jaar
geknot. Dit voorjaar knotten we 750 bomen. Volgend jaar
pakken we weer een ander deel van de knotbomen op. In
Galecop verzorgt de knotgroep van vrijwilligers ook een deel
van het onderhoud aan de knotbomen.

Collectieve inkoopactie
Initiatiefnemer Greet van Oirschot (rechts op de foto) en wethouder Ellie Eggengoor met de dames van de breiclub. foto Johan Nebbeling

Eens per week komt breiclub met veel plezier bijeen

Initiatief van Greet van Oirschot

H

et was Greet van Oirschot uit Galecop al eerder opgevallen
dat er veel alleenstaande dames in haar buurt woonden.
Een jaar geleden besloot ze een poging te doen die dames
met elkaar in contact te brengen. ‘Ik richtte een haak- en breiclub
op en ontwierp met hulp van MOvactor een flyer met de oproep
om mee te doen. Ik hing ze op in de hal van de flats en in de
supermarkt en de mond tot mond reclame deed de rest. Binnen
de kortste keren kreeg ik wel twintig aanmeldingen.
Gezellige middagen
Die twintig dames komen nu wekelijks een middag bijeen in
buurtplein Galecop. Greet: ‘Er wordt natuurlijk veel gebreid en
gehaakt, maar vooral ook veel gepraat. Het zijn heel gezellige
middagen en er zijn dan ook al heel wat onderlinge vriendschappen ontstaan. En dat is precies de bedoeling: mensen met elkaar
in contact brengen. Vaak hebben oudere alleenstaande mensen

niet veel aanspraak meer en soms zijn ze misschien ook eenzaam.
Dan kan een club of een activiteit een uitkomst zijn.’
Voldoening
De breiclub kreeg bezoek van wethouder Ellie Eggengoor die dit
soort initiatieven prachtig vindt, omdat het mensen plezier geeft en
met elkaar verbindt. En er zijn meer mensen die het succes van de
club is opgevallen. Greet: ‘Mijn huisarts vroeg al of ik ook zo’n club
wilde opzetten in zijn buurt. Maar ik heb mijn handen nu wel vol.
Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als er andere Nieuwegeiners
zijn die een activiteit opzetten of een club oprichten. Het is erg leuk
om te doen en je komt met heel veel mensen in contact. Het geeft
mij in ieder geval veel voldoening.’
Heeft u ook een initiatief? Neem voor advies gerust contact op met
MOvactor via info@movactor.nl of met een wijkcoördinator van de
gemeente via wijkcoordinatoren@nieuwegein.nl. ●

Profiteren van kruip
ruimte-isolatie?
Nieuwegeiners helpen Nieuwegeiners bij het isoleren van de
vloer of de kruipruimte. Energie-N heeft met ondersteuning
van de gemeente twee buurtinitiatieven in Doorslag en
Batau-Zuid geholpen. Na een energiebesparing onderzoek
kreeg de bewonerswerkgroep het idee voor een collectieve
inkoopactie voor kruipruimte isolatie. Dit heeft geleid tot
offertes van isolatiebedrijven voor vloerisolatie en voor kruipruimte bodemisolatie.
Voor iedereen in Nieuwegein
Meld u aan en profiteer al dit voorjaar van een warmere
vloer en lagere energielasten. Kijk op: www.energie-n.nl
of www.jouwhuisslimmer.nl.

Zoekt u ons op?
Op 5 maart aanstaande staan de wijkagenten, de wijkboa en
de wijkcoördinator van Jutphaas Wijkersloot bij de Plus van
Loon om met bewoners in gesprek te gaan over hun buurt.
Heeft u ons iets te vragen of te vertellen? Kom dan Langs!
We staan er van 10.00 uur tot 11.00 uur .
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Verbetering speelruimte in Zandveld

D

e gemeente wil de speelruimte in Zandveld verbeteren.
Om te inventariseren en plannen te maken is een kinderrondgang georganiseerd en volgt nu een enquête en een
bewonersbijeenkomst voor jongeren en volwassenen.
Kinderrondgang
In januari hebben twee groepen kinderen van de Mauritsschool
meegedaan aan een rondgang door de wijk. Ze hebben als kritische deskundigen de speelmogelijkheden onder de loep genomen.
Van de rondgang is onder andere een leuk filmpje gemaakt dat
verwerkt is in de enquête.
Enquête
De kinderen hebben dus al belangrijk werk gedaan, maar nu krijgen ook de jongeren en volwassenen van Zandveld de kans om te
laten weten wat zij van de speelmogelijkheden in de wijk vinden
en welke ideeën zij hebben. Dat kan gemakkelijk door een kleine
enquête hierover in te vullen. Ook kinderen die nog extra ideeën
hebben kunnen meedoen. Vul uiterlijk 10 maart de enquête in via

https://app.maptionnaire.com/nl/5634/
De uitslag wordt gepresenteerd op de bewonersbijeenkomst.
Bewonersbijeenkomst
Op deze avond presenteert de gemeente alle ingezamelde reacties
en ideeën van de rondgang en de enquête. Aanvullende ideeën zijn
dan nog van harte welkom! Aanwezigen mogen daarna persoonlijk
aangeven welke ideeën het leukste zijn en een plek verdienen op
de maatregelkaart die zal worden ontworpen. De avond heeft een
programma en is dus geen inloopavond. Aanmelden is niet nodig.
Hoe meer Zandvelders hoe beter!
Bewonersbijeenkomst Spelen in Zandveld
Maandag 11 maart van 19:00 tot 21:00 uur
Mauritsschool, Kastanjestraat 4
Heb je vragen? Neem dan contact op met Mieke Tulleken van de
gemeente Nieuwegein m.tulleken@nieuwegein.nl ●

Het houdt
niet op, totdat
je iets doet.
Je kunt wat doen met je zorgen.
ik vermoed huiselijk geweld.nl

Huiselijk geweld…
deel jouw zorgen
Geweld in huiselijke kring is één van de meest omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. Meer dan 45%
van de bevolking is ooit slachtoffer geweest van huiselijk
geweld. In elke klas zit een kind dat wordt mishandeld
of verwaarloosd. Zie je tekenen van huiselijk geweld in je
omgeving? Dan is het belangrijk dat je iets doet. Ook als
je twijfelt.

Wat als je geen nieuwe
kinderfiets kan betalen?

Hier staat je fiets droog,
veilig en gratis

Een fiets hoort erbij om in Nederland volwaardig mee te kunnen
doen. Zonder fiets kan je kind niet of lastiger deelnemen aan
sociale activiteiten, uitjes en schoolactiviteiten. Maar: een goede
kinderfiets is best duur. Wat als je die niet kunt betalen? In dat
geval kun je via Stichting Leergeld Nieuwegein of via het ANWB
Kinderfietsenplan een fiets aanvragen voor je kind. Daarnaast
zijn er in Nieuwegein diverse mogelijkheden om zelf goedkoop
een gebruikte (kinder-) fiets te kopen of een kapotte fiets te
repareren. Kijk voor meer informatie op nieuwegeinfietst.nl/
scholieren/fietsbezit ●

Het is een bekend beeld rond City Plaza: op drukke winkeltijden
staan overal fietsen geparkeerd. Weet je dat er maar liefst drie overdekte fietsenstallingen rond City Plaza zijn? Daar staat je fiets veilig
en droog en het mooie is: ze zijn nog gratis ook! Alle drie hebben
ze zelfs nog iets extra’s te bieden behalve aardige medewerkers.
Zoals kluisjes (voor je zware boodschappen), een fietsherstelpunt en
langere openingstijden (handig voor als je naar het theater gaat).
In- en uitchecken gebeurt digitaal met een barcodepasje en een
barcodesticker op je fiets. Meer weten? Je leest er alles over op
nieuwegeinfietst.nl ●

B

Het besluit van de gemeenteraad treedt
in werking op 23 februari 2019 (één dag
na publicatie in de Nederlandse Staatscourant).
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt
in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen percelen,
wanneer deze die percelen respectievelijk

erop gevestigde beperkte rechten wensen te
vervreemden, deze eerst aan de gemeente
Nieuwegein te koop moeten aanbieden.
De eigenaren en de rechthebbenden op
beperkte rechten ontvangen één dezer
dagen afzonderlijk bij aangetekende brief
bericht over de inhoud van het besluit en de
gevolgen hiervan.
Ter inzage
Het besluit van de gemeenteraad ligt samen
met verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met
daarop de kadastrale aanduiding van de in
de aanwijzing opgenomen percelen, hun
grootte, evenals de namen van de eigenaren
en rechthebbenden van de daarop rustende
beperkte rechten, een kaart met daarop de
aan de percelen toegedachte bestemming
en overige relevante gegevens, met ingang
van 25 februari 2019 tijdens kantooruren ter
inzage op het gemeentehuis te Nieuwegein.

Raad en commissies
Raadsinformatiebijeenkomst
28 februari 2019, vanaf 20.00 uur

Vestiging voorkeursrecht
urgemeester en wethouders van de
gemeente Nieuwegein maken op
grond van artikel 7, lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend
dat de gemeenteraad op 21 februari 2019
op grond van het bepaalde in artikel 2
juncto artikel 5 Wvg, heeft besloten de
percelen, gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “City Nieuwegein” aan
te wijzen als percelen waarop de artikelen
10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van
toepassing zijn.

Deel jouw zorgen
Wat kun je doen als jij tekenen ziet die kunnen duiden
op huiselijk geweld?
• Praat erover met iemand die je vertrouwt zoals een
familielid, vriend of de huisarts.
Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Samen
kun je bespreken wat je hierna het beste kunt doen.
• Bel met Veilig Thuis op 0800 2000 (gratis en 24 per
dag bereikbaar).
Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te
maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling of
ouderenmishandeling. Zij kunnen je vragen beantwoorden en je advies geven.
• Directe nood? Loopt het uit de hand en dreigt er acuut
gevaar, bel 112, het landelijke nummer. De politie is
opgeleid om met huiselijk geweld om te gaan.
Voor meer informatie: zie www.vooreenveiligthuis.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen het besluit tot aanwijzing kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is
gemaakt in de Nederlandse Staatscourant,
tegen voormeld besluit van de gemeenteraad een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift kan worden ingediend bij
de raad van de gemeente Nieuwegein,
Postbus 1, 3430 AA te Nieuwegein.
Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van dit besluit niet.
Indien een bezwaarschrift is ingediend,
kunt u tevens de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.
Het college van burgemeester en wet
houders van de gemeente Nieuwegein.

Onderwerp: Transformatieagenda Sociaal Domein 3e
fase
Doel: Informeren over de ontwikkelingen en dilemma’s
in de 3e fase van de Transformatie Agenda Sociaal
Domein
De bijeenkomst wordt gehouden in de Gildenborchzaal
(zaal 4.01) op de 4e etage van het Stadhuis.
Raadsinformatiebijeenkomst
28 februari 2019, vanaf 20.00 uur
Onderwerp: Omgevingslab: Participatieaanpak van
Omgevingsagenda naar Omgevingsvisie
Doel: Informeren over de participatieaanpak om te
komen tot een Omgevingsvisie voor Nieuwegein.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Batauzaal (zaal
4.02) op de 4e etage van het Stadhuis.
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 telefoonnummer 14 030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl.

