
 

   
 

Verslag tekenen intentieovereenkomst 

woningbouwproject De Pinguïn 

Woensdag 6 april 2022, 15.00 – 16.00 uur 

Op de locatie van voormalig gymzaal en zwembad De Pinguïn in Vreeswijk komen 

woningen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De gemeente 

Nieuwegein, stichting Wooninitiatief Huis Mandala en woningcorporatie Jutphaas Wonen 

willen dat en tekenden daarvoor een intentieovereenkomst. Een aantal van de mogelijke 

toekomstige bewoners tekenden mee. Namens de wijk was Piet Daalhof, voorzitter van 

het Wijkplatform, aanwezig om deze mijlpaal mee te vieren. 

Met het tekenen van de overeenkomst in het Theehuys op de Museumwerf van Vreeswijk ging voor 

de stichting Wooninitiatief Huis Mandala een lang gekoesterde wens in vervulling: woonruimte voor 

hun kinderen met een verstandelijke beperking, inmiddels jongvolwassenen.  

“Blij dat het gaat lukken” 

Wethouder Adriani opende het 

ceremoniele tekenmoment met een 

korte toelichting: “Het is moeilijk om 

een woning te vinden als je een 

beperking hebt. De gemeente 

Nieuwegein wil een inclusieve stad 

zijn. Dus: ook met een beperking 

moet er ruimte voor je zijn. Ik ben 

blij dat het nu gaat lukken op deze 

locatie.” Bram Lipsch, directeur-

bestuurder van woningcorporatie 

Jutphaas Wonen, sloot zich aan bij 

de woorden van de wethouder. Hij 

kijkt uit naar de volgende fase, waar 

hopelijk een bevestiging uitkomt dat 

de plannen volledig haalbaar blijken. 

‘De deur staat open’ 

Tot slot gaf Peter Mennen, bestuurslid van stichting Huis 

Mandala, aan dat hij heel blij is met Vreeswijk als locatie. 

Bij Huis Mandala staat volgens hem als eerste de deur 

open met ‘Gluren bij de buren’: hij hoopt op een goede 

verbinding met de wijk.  

De bestuurders 

van de betrokken 

organisaties 

tekenden niet 

alleen. Ook de toekomstige bewoners Elke Mennen en 

Myrte Riezebos tekenden mee. Zij kijken uit naar een 

eigen plek om te wonen. “Dan heb ik mijn eigen huis én 

kan ik bij vriendinnen en vrienden wonen.” Na het 

tekenmoment deelden de twee Pinguïn-kaarsen uit, 

gemaakt in hun dagbesteding.  



 

   
 

Het begin van iets moois 

Oscar Riezebos sloot de bijeenkomst af met 

een vooruitblik. “We staan aan het begin van 

iets moois waar we al lang naar uitkijken. Het 

is fijn dat we het vandaag zo officieel vieren: 

we kunnen hier aan terugdenken als we lastige 

besluiten moeten nemen. En als het gebouw er 

eenmaal staat, herinneren we ons vast weer dit 

moment, 6 april. We herinneren ons dan dat 

we erbij waren en dat we de wil hebben 

bekrachtigd om deze woningen te bouwen.” 




