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Gemeentenieuws

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

woensdag 13 maart 2019

Wijknetwerkvergaderingen
Doorslag
Dinsdag 19 maart, 20.00 uur,
Buurthuis Doorslag, Parelduiker 13.

Raad en commissies
Raadsinformatiebijeenkomst
14 maart, vanaf 20.00 uur, Sydneyzaal in Down
Under, Ravensewetering 1
• Onderwerp: Onderzoek fietsverbinding Liesbosch
• Doel: Informeren over de stand van zaken van de
verschillende scenario’s voor een fietsverbinding
bij de zuidelijke ontsluitingsweg Liesbosch.
Raadsinformatiebijeenkomst
14 maart, vanaf 21.30 uur, Sydneyzaal in Down
Under, Ravensewetering 1
• Onderwerp: Citymarketing
• Doel: Informeren over de vorderingen van een 		
overkoepelende marketingstrategie.
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. ●
De schoolkinderen en wethouder Marieke Schouten (tweede van rechts) tijdens het planten.

Kinderen planten op Boomfeestdag
nieuwe perenboomgaard
Op 6 maart is de Boomfeestdag in Nieuwegein gevierd in de wijk Batau Zuid bij
de Welmoetsgaarde in Nieuwegein. Daar
is een nieuwe perenboomgaard geplant
met oude rassen als de juttepeer en de
kroontjespeer.
Ruim 25 kinderen van groep zes van de
openbare basisschool De Veldrakker hebben,
samen met wethouder Marieke Schouten,
elf nieuwe fruitbomen en 250 struiken ge-

plant Over een jaar of vijf kunnen de kinderen van ‘hun’ bomen peren komen plukken.
Het thema van de 62ste Boomfeestdag in
Nederland was: Ieder kind een boom. Het
thema heeft vorm gekregen door een mooie
samenwerking tussen de scholen, gemeente,
vrijwilligers van landschap Erfgoed Utrecht
en de plaatselijke afdeling van het IVN.
De kinderen hebben op school ter voorbereiding van de Boomfeestdag eerst een

Nieuwegein fietst!

N

Via Nieuwegein fietst! weet je wat voor leuke fietsactiviteiten er
allemaal worden gehouden in Nieuwegein, krijg je handige fietstips
en kun je altijd hulp (en publiciteit) vragen voor jouw eigen fietsactiviteiten en fietsvragen. Verder kun je meedoen aan acties, starten
we fietsprojecten voor senioren, forenzen, nieuwe Nederlanders en
basisscholieren. Ook kun je een paar maanden rondrijden op de
enige echte Nieuwegein fietst!-fiets. En nog veel meer!
Volg ons op Facebook Nieuwegein Fietst! om op de hoogte te blijven
van alle Nieuwegeinse fietsnieuwtjes, evenementen en acties.
Kijk voor meer informatie ook op www.nieuwegeinfietst.nl ●

die ze gingen planten goed kunnen bekijken
en leerden op deze manier veel over de
natuur. Bijvoorbeeld dat bomen en struiken
heel belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.
De Boomfeestdag werd georganiseerd door
de gemeente Nieuwegein, Vrijwilligers van
Landschap Erfgoed Utrecht en de IVN,
afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. ●

DO 14 MAART 2019

is er voor álle fietsers

ieuwegein 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.

gastles gekregen over bomen en struiken en
de waarde daarvan voor vogels, vlinders en
bijen. Ze bleken al veel te weten van planten
en dieren doordat ze op school een moestuin
onderhouden. Bijvoorbeeld dat planten op
tijd water moeten krijgen omdat ze anders
dood gaan. Ook kwam de vraag aan de orde
wat de bijen te eten krijgen als de honing uit
hun honingraten wordt weggehaald door de
imker.
De kinderen hebben in de klas de struiken

14.00 UUR

SOCIAAL HUISKAMEREN

F E E S TEL I J K E O P EN I N G

B U U RT H U I S K A M E R !

Proefperiode koffietegoed !

Huiskameren:
Het al dan niet gezamenlijk
ondernemen van enige
activiteit of activiteiten die
doorgaans of bij voorkeur in de
huiskamer of bij gebrek aan een
eigenlijke huiskamer als zodanig op
een andere voor dergelijke activiteiten
bruikbare locatie worden gebezigd.
© H. Voskuil 2019

WA A R ?

Buurtplein Batau
Dukatenburg 1
3437 AA Nieuwegein

Gezellig bij elkaar zitten & gewoon jezelf zijn.

