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Van de Voorzitter
Successen
et is goed om af en toe eens

H

stil te staan bij je eigen successen. Dat geldt voor ons
privéleven, onze werkzaamheden
en ook voor het wijkplatform. Het
geeft een oppepper en moed om
door te gaan. Wat niet is gelukt en
waar we (dus) van kunnen leren,
kan op een ander moment weer
inspirerend zijn.

De successen van
het wijkplatform in
de afgelopen tijd
bestaan zoal uit de
totstandkoming van
de Wijkkrant, de
aanplant van bomen in Blokhoeve,
een veilig fiets- en voetpad tussen de
wijken Blokhoeve en Zuilenstein dat
binnenkort wordt aangelegd, de korte
lijn met de gemeente over tal van
zaken, een aantal kleine buurtinitiatieven én de grote groep meereizende
wijkbewoners.
Daarmee bedoel ik de wijkbewoners
die onze wijkplatformavonturen meebeleven, variërend van alleen de mail
lezen tot actief meedoen. De feestelijke afsluiting van 2014 in het NBC mag
ook een succesje genoemd worden.
Fijn om te zien dat het wijkplatform
zaken kan bereiken en wijkbewoners
kan verbinden.

Tenslotte
In deze Wijkkrant treft u een oproep
aan om mee te doen. Dat is iets om
serieus even bij stil te staan en te overwegen, want we willen graag blijven
werken aan de wijk. Om 2015 tot een
nog groter succes te maken. Samen
met u. De spreuk op het tegeltje benadrukt deze oproep. Want als we met
elkaar niet bereid zijn om iets anders
te doen, wordt het resultaat ook niet
anders.
Veel succes!
Janine Lubberding,
voorzitter Wijkplatform

Rijnhuizen, wat maak je me nou…
Ook het park gaat dicht. Tot uiterlijk 17 april kunt u uw parksleutel terugbrengen bij de receptie van het kasteel. U krijgt dan uw borg terug.

H

et is dit jaar precies veertig
jaar geleden dat ik het imposante toegangshek van Kasteel Rijnhuizen doorging. Ik had
daar een sollicitatiegesprek in een
van de kantoren in het laboratoriumgebouw. Via de grote oprijlaan
en een houten bruggetje bereikte
ik de afgesproken plek. Ik werd
korte tijd later aangenomen als
secretariaatsmedewerkster op het
FOM-Instituut voor Plasmafysica
en zou dat vijfentwintig jaar lang
blijven.

Elke dag liep ik heen en terug van mijn
huis in Zuilenstein naar Rijnhuizen. Later, toen ik naar een ander deel van de
wijk verhuisde, nam ik de fiets en ook
wel eens de auto. De aloude brug over
het kanaal die ‘de overkant’ verbond
met Jutphaas, verdween. Het Rijnhuizerpad werd als alternatieve route
aangelegd direct na de Blauwe Brug.

Herinneringen
Alle seizoenen in allerlei variaties
maakte ik op Rijnhuizen mee. Het
schitterende park was als het ware een
paradijs. De tuinlieden hebben het met
liefde onderhouden en gemaakt tot
de oase die het nu nog altijd is. Ik was
getuige van het gazon vol krokussen
in het vroege voorjaar en in de zomer
plukte ik fruit in de boomgaard. In de
herfst ging ik naar huis met een zak
vol tamme kastanjes en als het lente
werd, kon ik thuis een vaas vullen met
kastanjetakken die hun blad begonnen te ontvouwen. Kippen scharrelden op het gras en in de bosjes en de
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Grafisch vormgever en illustrator

Heeft u advies of hulp
nodig voor uw drukwerk of
website?
Maak dan nú een afspraak.
Bel 06 30725952 of kom
langs op Mahlersingel 4.
Lekker dichtbij in de wijk.

deuitbeelder.nl

slotgracht was het toevluchtsoord voor
diverse eenden. Zelfs pauwen liepen
rond in het park en gaven vaak van
hun aanwezigheid blijk door zich duidelijk te laten horen.

veranderde in DIFFER. Het instituut
verlaat na vele jaren zijn stekkie en
vindt in Eindhoven een nieuw onderkomen. Het kasteel met landgoed is
verkocht.

De tijd zal het leren

Ergens in de jaren ‘70 speelde ik waarzegster op
een personeelsfeest van het FOM. Mijn glazen bol
liet mij deze toekomst niet zien.

Na de eerste jaren mijn werkplek te
hebben gehad in het lab-gebouw, verkaste het secretariaat naar één van de
koetshuizen pal tegenover het kasteel.
Elk half uur hoorde ik de klok op het
kasteeldak de tijd aangeven.

Blijft het park
open voor de
vele bezoekers?
Voorspellen
En dat de tijd doorging is duidelijk. Het
kwam toen niet bij me op om aan een
mogelijke verdwijning van het FOM
uit Nieuwegein te denken. Nu in 2015
is het zover. Dit jaar is het over en uit.
Geleidelijk aan werden er al veranderingen zichtbaar en de naam FOM

Kunnen de kippen en de eenden er
blijven rondscharrelen? Zullen er nog
bruidsfoto’s worden gemaakt? Kijken
de krokussen ook in de toekomst nog
olijk de wereld in? En last but not
least: blijft het park open voor de vele
bezoekers en sleutelhouders? De tijd
zal het leren, maar één ding is zeker:
laten we met ons allen zuinig zijn op
ONS Rijnhuizen, onze groene long.
Cora de Bruijne

H

et hele jaar door ruimen
gemeentelijke medewerkers
van de afdeling Beheer samen
met ingehuurde aannemers het
vuil in de openbare ruimte op. Dat
doen zij zowel handmatig als met
behulp van veegmachines.

Ze legen bijna 800 afvalbakken, ruimen het weggegooide vuil op en
maken de wegen schoon. Denk daarbij
aan papier, plastic zakken, sigarettenpeuken, frisdrankblikjes, kauwgom,
maar ook afgestoken vuurwerk en veel
ander soort vuil.
Artikel vervolgt op pagina 3 
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Hij kent de wijk redelijk goed, met
uitzondering van Blokhoeve waar hij
minder vaak komt. De structuur van
Blokhoeve maakt dat je er niet zomaar
doorheen fietst, zoals dat wel kan bij
Zuilenstein en Huis de Geer. Samen
met Melanie fietst hij een paar keer
per jaar door de wijk en als er problemen zijn gaat hij samen met haar
kijken. Hij probeert altijd aanwezig
te zijn bij de vergaderingen van het
Wijkplatform, die zijn belangrijk om
goed geïnformeerd te blijven over wat
er speelt in de wijk.
Op mijn vraag of hij een inloopspreek-

HylColumn
Rokjesdag

A

ls postbezorger trek ik al snel
mijn korte broek aan. Nu een
verse lente met rasse schreden nadert en de bijbehorende
hogere temperaturen mij niet
langer een eenling maken, ben ik
blij voorlopig verlost te zijn van de
afgezaagde reactie “Heb je ’t niet
koud?”

Burgers zeggen
aan de ene kant
“Overheid bemoei
je er niet mee”

Bovendien kijk ik uit naar Rokjesdag,
de door wijlen Martin Bril uitgeroepen
eerste dag van het jaar waarop gerokte vrouwen – als ware het afgesproken
werk – nadrukkelijk het straatbeeld
bepalen.

Interview met wijkwethouder Peter Snoeren

Toekomstvisie
met een
dubbele knoop
WijkFunctionaris
Er was een tijd dat vrouwelijke postbodes een rokje aan mochten trekken,
maar hun mannelijke collega’s geen
korte broek.
Eén van hen had deze onrechtvaardigheid aan de kaak gesteld door in een
rokje van zijn vrouw de post rond te
brengen. Mede dankzij dit ludieke
protest kan ik altijd met blote benen
de straat op.

Hoe ouder hoe gekker
Om mij als zangeres Wendy James te
kunnen presenteren, had ik in de loop
der tijd wat kleding verzameld, waaronder een oranje rokje. Onder het
motto ‘Hoe ouder hoe gekker’ had ik
mij voor een Halloweenfeestje ooit als
de voormalig frontvrouw van Transvision Vamp uitgedost.
Eerder dit jaar bleek tijdens modeshows al dat Rokjesdag voor mannen
aanstaande is. Bovendien is mijn korte
broek binnenkort passé. Ik waarschuw
u maar vast.
Hylco Tamminga

T

ien minuten vóór het afgesproken tijdstip meld ik me bij de
receptie van het Stadshuis, ik
word al snel opgehaald door zijn
secretaresse. Ze neemt me mee
naar de vierde verdieping en voorziet me van koffie. Kort daarna
komt Peter Snoeren binnen en kan
ik aanschuiven aan zijn werktafel.

We zitten in een lichte kamer met
een bureau en een ronde werktafel
met een paar comfortabele stoelen.
Schilderijen aan de muur (koeien, een
zwart-witte Picasso). Er liggen folders
op tafel van Ikpas (de uitdaging om
vanaf 2 maart 30 dagen geen alcohol
te drinken) en het programma van
Gluren bij de buren.
Peter Snoeren is getrouwd en heeft
drie volwassen kinderen. Hij woont in
Nieuwegein sinds 30 december 1989.

Bestuurlijk aanspreekpunt
Peter heeft als ‘vakwethouder’ een
aantal portefeuilles: duurzaamheid,
ruimte, mobiliteit, jeugdzorg en

onderwijs, internationale samenwerking. Daarnaast is hij wijkwethouder,
dat betekent dat hij het bestuurlijk
aanspreekpunt is voor de wijk. Meer
concreet: als er wat speelt kijkt de
gemeente of het bij de vakwethouder
hoort of bij de wijkwethouder.
Neem bijvoorbeeld de kunstwerken
in de wijk Blokhoeve. Als het gaat om
de plaatsing van een kunstwerk in de
openbare ruimte is dat een zaak voor
de cultuurwethouder.
Maar als het gaat om de planten die
uit dat kunstwerk verdwenen zijn,
moet de wijkwethouder daarover geïnformeerd worden. De schakel tussen
burger en wethouder is de wijkmanager. Dat is Melanie Gitz met wie hij
nauw samenwerkt. Ook heeft Peter
regelmatig contact met de voorzitter
van het Wijkplatform.

Laagdrempelig en
goed bereikbaar
Op mijn vraag of hij zelf in de wijk
woont gaat hij serieus in. Het is een
bewuste keuze dat de wijkwethouder niet werkt in dezelfde wijk als hij
woont, om belangenverstrengeling te
voorkomen.

uur heeft antwoordt hij ontkennend.
“Maar ik ben makkelijk bereikbaar en
als het enigszins kan ben ik beschikbaar voor een afspraak.” Hij geeft een
ander voorbeeld van zijn werk als wijkwethouder. Buurtbewoners bij tramhalte Zuilenstein hebben overlast van
jongeren van het Anna van Rijncollege
op de Harmonielaan. Hij gaat samen
met die bewoners in gesprek met de
directeur van de school.

Twee boodschappen tot slot
Ik vraag hem of hij een ‘boodschap’
heeft voor de lezers van de Wijkkrant.
Hij heeft er twee. Allereerst is daar ‘de
dubbele knoop’. Burgers zeggen aan
de ene kant “Overheid bemoei je er
niet mee.” Tegelijkertijd roepen ze
de gemeente erbij als er wat aan de
hand is. Dat staat soms haaks op elkaar.
Nieuwegein behoort tot de 5% gemeentes in Nederland met de laagste
lasten voor de burger. Dat heeft als
consequentie dat de gemeente niet
meer alles kan doen. “Het is de kunst
om de balans te vinden tussen bemoeien en burgers meer verantwoordelijkheid laten nemen”, aldus Peter.
Zijn tweede boodschap gaat over het
project ‘op weg naar 2025’. Wat voor
soort stad willen we in 2025 zijn? Denk
eens na over hoe uw leven er over tien
jaar uitziet en wat dan voor u belangrijk is. Hij schakelt moeiteloos over
naar de toekomstvisie: die heeft te
maken met het bespreken van wat je
wel doet in plaats van wat je niet doet.
Dat is een andere manier van denken.
“Saamhorigheid in de wijk is belangrijk.
Zelfbeheer van het openbaar groen,
boomkransen met tuintjes, bewoners
kunnen meer verantwoordelijkheid nemen. Als overheid maken we dat graag
mogelijk!”
Door Joke Kanis
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Specialisten voor
jong onstuimig
Kleine vrolijke rakkers willen zich nog wel eens bezeren.
Maar dieren kunnen niet laten zien dat ze pijn hebben.
En het lichaam van een jonkie kan nog niet zoveel hebben.
Denk u dat er iets mis is? Wacht niet en bel ons even.

Kapsalon Van Doorn is gespecialiseerd
in knippen, zowel dames als heren.
Loop zonder afspraak bij ons binnen,
u hoeft bij ons nooit lang te wachten
en wordt natuurlijk altijd vakkundig
geholpen. Vroege vogels knippen wij
ook, want wij zijn ‘s ochtends al open
vanaf 07.30 uur.

Wij nemen graag de tijd voor een kleine controle.

Winkelcentrum Nedereind 29
3431 ER, Nieuwegein
www.kapsalonvandoorn.nl

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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Geachte Redactie...

 Vervolg: Nieuwegein schoon...

Meer afvalbakken helpt niet
De ervaring leert dat meer afvalbakken plaatsen niet helpt, want er ligt
doorgaans meer vuil omheen dan erin.
Dat is dus blijkbaar niet de oplossing.
Maar wat helpt dan wel? Het begint
met het besef dat we ons afval niet
zomaar op straat gooien, maar in de
daarvoor bestemde afvalbakken, die
staan er niet voor niets! Ik blijf me
erover verbazen met wat voor gemak
mensen rommel op straat gooien, ook
kan ik er niet bij dat men na het afsteken van vuurwerk de achtergebleven
rotzooi niet de dag daarna weer zelf
opruimt.

I

k ben sinds mei 2014 bewoner
van een aanleunwoning in het
zorgcentrum Zuilenstein en woon
daar erg naar mijn zin.

Jazeker, ik ben ook jong geweest maar
wij ruimden vroeger ons afval op.
Zolang het nodig is, blijf ik de rotzooi
die de jeugd maakt opruimen als mijn
ergernis weer groeit. Gelukkig zijn er
ook kinderen die het wel in de afvalbak doen, nu alleen de rest nog.
Misschien kunt u in de volgende Wijkkrant hier aandacht aan besteden?

Ik kijk daar vanuit mijn woning op. Ik
heb sinds ik hier woon al een paar keer
met een schepnet afval uit het water
gevist en in lege boodschappentassen

Met vriendelijke groet,
M.C. Boers

De redactie ontving onderstaand
bericht van een buurtbewoner
naar aanleiding van het artikel
over ZAPpers in de vorige krant.

Compliment
We kunnen dit accepteren en ‘normaal’ vinden, maar beter is het als we
er met z’n allen wat aan doen! U als
bewoner van uw straat en wijk en wij
als gemeente. Samenwerken, doet u
ook mee? Ik zeg bewust ook, waarom?
Omdat steeds meer mensen hun eigen
straatje en buurt willen schoonhou-

verzameld, die ik dan weer weggooi
in de afvalcontainer bij mijn flat. Het
zou misschien een taak voor de scholen kunnen zijn om de jeugd hierop
te wijzen. Ik zie hier overigens nooit
politie of toezichthouders die hen op
dit gedrag zou kunnen aanspreken.

Ik vind het alleen jammer dat sommige jongeren het park Kokkebogaard
vervuilen met afval, van lege blikjes en
aanstekers tot plastic zakken en lege
chipszakken. Die gooien ze dan in het
water in plaats van in de afvalbak die
er naast staat.

Slapen bij de
papiercontainer

Ik weet niet of ik mij ZAPper mag noemen, maar ik wil toch wel even wat
kwijt over het soms asociale gedrag
van sommige, ik denk, Nieuwegeiners.
Dichtbij mijn woning staan de bekende
ondergrondse papier- en glascontainers.

Een schone sloot in de Kokkebogaard

Wat mij elke keer weer verbaast is dat
sommige figuren nog te beroerd zijn
om hun afval correct in de daarvoor
bestemde container te gooien. Zet het
er maar naast, laat een ander er maar
naar kijken of het opruimen. Wat ik
dan vaak ook doe! Vooral karton is
zo’n probleem-item. Meestal te groot
voor de papiercontainer, dus zet men
het er maar naast. Als men iets meer
moeite doet en het kleiner opvouwt,
past het er prima in, maar nee...

Beste wijkbewoners, helpt u mee bij
het schoonhouden van uw eigen wijk?
Heeft u ideeën of plannen om zelf of
met buurtbewoners uw wijk schoon te
houden, laat het dan weten aan het
e - bezinning
Wijkplatform. Dan kunnen we met
spanning
elkaar de ideeën bespreken en uitvoeren!

atieweken

Kos
kenland

Door Kees de Bruin,
Afdeling Beheer gemeente Nieuwegein

wel altijd kapot. Ook hier geldt weer:
gooi of zet het er maar naast en zadel
een ander op met je troep.
Laatst betrap ik iemand die een
éénpersoonsbed met een discutabele
matras bij de papiercontainer dreigde
neer te zetten. Een korte woordenwisseling resulteerde in het opnieuw
opladen van de sponde en hij vertrok.
Ik wil maar zeggen.
Het grootste deel van de mensen gooit
zijn afval netjes daar waar het hoort,
maar het is toch wel eens goed om de
misvattingen te benoemen.

Hetzelfde geldt voor glas; hoe vaak ik
al niet de gemeente heb gebeld dat er
glas rondom de container ligt, plat glas,
oude vissenkommen en dergelijke, vrij- Ingezonden door Peter Velo

Colofon

Deze mensen
noemen wij
ZAPpers

den. Deze mensen, uw buurtbewoners,
noemen wij ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers). De gemeente ondersteunt
hen met prikkers en vuilniszakken
en jaarlijks organiseren we voor alle
ZAPpers in Nieuwegein een gezellige
bedankmiddag. Middelbare scholen uit
uw wijk organiseren daarnaast jaarlijkse opschoondagen. Al deze mensen
verdienen een groot compliment, want
ze houden uw omgeving schoon. Kijk
voor meer informatie op www.nieuwegein.nl/schoon.
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De Wijkkrant verschijnt vier keer per jaar
en bevat persoonlijk nieuws en nieuws dat
interessant is voor alle bewoners en betrokkenen van de wijken Zuilenstein, Huis
de Geer en Blokhoeve. De krant wordt huis
aan huis bezorgd in een oplage van 3.150
exemplaren.

Niet zeuren
maar opbeuren
Elke twee weken geef ik mezelf een goed gevoel door de zooi van een ander op te ruimen.

I

k mopperde vaak over de rotzooi langs de weg. Ik werd er niet blij
van... niet van de troep én niet van mezelf. Al die rommel op straat
maakte me boos en verdrietig.

De bezem door mijn humeur
Sinds een tijdje ZAP ik elke twee weken een rondje door mijn straat. Ik raap alle
zwerfvuil op dat ik tegen kom. Ik zeur er niet meer over... ik ruim het op. Dat
kost me minder moeite en levert me wél wat op. Naast de straat is vooral mijn
humeur er van opgeknapt.
Ik kan het iedere mopperkont aanbevelen. Mail naar: schoon@nieuwegein.nl.
Door Onno van Geuns

Wilt u ook iets doen voor de Wijkkrant of heeft
u een idee voor een aardige rubriek? Neem dan
contact op met de redactie.
Volgende nummer
De volgende Wijkkrant verschijnt eind juni,
aanleveren kopij vóór 1 mei 2015.
Adverteren
Voor informatie neem contact op met de redactie.
Redactie
Onno van Geuns, Peer van Halderen, Joke Kanis
Fotografie (met ©PS): Peter Stennekes
Vormgeving: De Uitbeelder, Onno van Geuns
Drukwerk: BenF, Driebergen
Contact
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
Postadres: Wijkkrant Wijzijnelkaarsburen, Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of niet te plaatsen om welke reden dan ook. Een mening,
weergegeven in een artikel of advertentie, is in principe de
mening van de schrijver van dat artikel. Deze mening is niet
noodzakelijkerwijs die van de redactie.

ADVERTENTIES

Meer dan
3000
adressen
Op deze plaats had uw
advertentie kunnen staan.
Vanaf € 60,Neem contact op met de Wijkkrant
en adverteer de volgende keer.

Van Oort Counseling
ontwikkeling | bewustwording | coaching

Meditatieweken

Kos - Griekenland
Nadere informatie
06 - 19 95 06 07
www.vanoortcounseling.nl

SUPERVOORDEEL
voor maar

2x MEDIUM
VOORDEEL
MENU
Keuze uit de volgende Voordeel Menu’s: Big Mac, Quarter Pounder,

10,-

McChicken of Filet-O-Fish. Combineren is niet mogelijk. Alléén in combinatie met frisdrank.
Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon
bij McDonald’s restaurants IJsselstein en Nieuwegein: Blokhoeve en Ravenswade t/m 30-06-2015.

150744 Advertentie134x75 Supervoordeel.indd 1

02-03-15 09:11
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Kunst in de Wijk
De Bever van
Blokhoeve
n onze vorige Wijkkrant kon u al

I

lezen dat in de Blokhoeve een
kunstwerk komt te staan, het
gaat om een grote houten bever
(Castor).
Het construeren van de bever is in
volle gang. De afzonderlijke delen
hout worden gefreesd en daarna aan
elkaar verlijmd tot één geheel. Vanuit
een skelet krijgt het beeld geleidelijk
aan zijn uiteindelijke vorm. Het wordt
nog met verschillende beschermingslagen behandeld voordat het buiten
komt te staan. Volgens planning wordt
het beeld in het voorjaar geplaatst. De
werkzaamheden aan de dam om het
beeld te kunnen plaatsen starten ook
in het voorjaar.
Uit overleg met het bedrijf van de
hoogspanningsmast kwam naar voren
dat de afstand van de bovenkant van
de bever tot de hangende hoogspanningskabel voldoende veilig is. Ook
de toestemming van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden om een
vlonder boven het water te bouwen, is
er. De gemeente maakt nog bekend op
welke datum de bever geplaatst wordt.

Raad je Straatje
Van woongroep naar rijtjeshuis

N

a een twaalfjarig verblijf in een woongroep in de wijk Fokkesteeg
waren Jos de Jong en Hedie von Bannisseht toe aan iets nieuws.
Hoewel ze het gemeenschapsgevoel hoog in het vaandel dragen,
vonden ze het steeds lastiger worden binnen het groepsproces volwaardig mee te draaien.

Niet alleen slokte de baan van Jos inmiddels meer tijd op, tegelijk zorgde het
grotere verloop binnen de woongroep voor meer onrust en vroeg het extra
energie de doelstellingen overeind te houden. De twee tieners van Jos en Hedie
hadden best nog even willen blijven, maar het zoekprofiel voor een andere
woonvorm lag klaar.
In een tijd dat huizen grif van de hand gingen waren ze steevast te laat met
hun reactie, maar in het voorjaar van 1994 bleek een afspraak met hun makelaar onbedoeld een gouden greep. Tijdens het gesprek kondigde een ratelend
faxbericht de verkoop van een huis op de Zuidersluis aan. Als één van de eigenaren van het monumentale schip ‘Aaltje’ was Jos hier sinds 1984 al heel wat keren
gepasseerd. Dat maakte een snelle beslissing gemakkelijk. Nog voor ze goed en
wel over de drempel waren gestapt, bleek de stek op voorhand prima in hun
straatje te passen. Eenmaal binnen was de beschikbare ruimte minder groot dan
gedacht, maar het buitengebied en het uitzicht op de sluizen compenseerden
dat ruimschoots. De omgeving straalde een grote mate van rust uit, de locatie
was perfect.

Waar-is-dit?
Waar in onze wijk is bovenstaande
foto gemaakt? Herkent u de plek en
heeft u er misschien een leuke ervaring
of herinnering bij? Onder de goede
inzenders verloten we een cadeaubon.
Stuur dus snel uw oplossing (liefst met
anekdote) naar de redactie (adres zie
colofon op pagina 3).
Over de uitslag van de loterij wordt
niet gecorrespondeerd. Leuke anekdotes en de oplossing worden geplaatst
in de volgende Wijkkrant.

Behalve dat een orchideeënkas werd afgebroken, is na vijf jaar een grote serre
aangebouwd, werd de tuin aangelegd en de keuken grondig verbouwd. Sinds
oktober 1994 wonen Jos en Hedie hier tot volle tevredenheid. Hun opvolgers
staan al te trappelen, maar voorlopig tevergeefs, dat mag duidelijk zijn.

Door Janne Verweij en redactie

Reactie op 1 jaar
Wijkkrant
n ons decembernummer vroegen

Door Hylco Tamminga

En de winnaar is...
In de Wijkkrant van december plaatsten wij een foto van het bruggetje aan
de Vivaldisingel naar de Sweelincklaan,
uitkijkend op de Orpheuslaan. Uit de
inzendingen hebben wij Carla Smoorenburg gekozen. Zij gaf niet alleen het
goede antwoord maar deelde ook de
volgende herinnering met ons:

I

wij naar uw mening over één jaar
Wijkkrant. De redactie ontving
vooral positieve reacties, zoals
deze van Erik Teurlings:

Beste redactie van de Wijkkrant,
In de laatste Wijkkrant vroeg u onze
mening over de Wijkkrant. Nou bij
deze: ik vind hem erg leuk! Prima
lay-out, leuk om te lezen. Ik voel me
hierdoor meer betrokken bij de wijk
en Nieuwegein. Dat onze dochter sinds
vorig jaar naar de basisschool in Zuilenstein gaat scheelt natuurlijk ook.
Gluren bij de Buren wordt ieder jaar leuker. Doe volgend jaar ook eens mee. (foto Maarten J. Eykman)

Tips ter verbetering heb ik (nog) niet,
en over hondenpoep kun je wel een
krant volschrijven..... Gisteren weer
een drol verwijderd van een kunstgras
voetbalveldje waar nota bene een
hek omheen staat. Misschien dan toch
deze: ondernemers uit de wijk in de
schijnwerpers zetten (zoals afgelopen
keer de eigenaar van Tapazz). Waarschijnlijk zijn jullie dat al van plan en
zoiets kan natuurlijk elke Wijkkrant
terugkomen.
Met vriendelijke groet,
Erik Teurlings

Wat is uw mening
Bent u het met Erik eens of denkt u
heel anders over onze Wijkkrant? Wij
horen graag uw mening, tips of wensen. Daarmee kunnen we deze krant
nog beter een krant voor en van de
wijk laten zijn.
Stuur uw reactie naar
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.
Postadres: Wijkkrant ZHGB, Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein.
Wellicht staat uw opmerking in de
volgende Wijkkrant.

Swingende sambaklanken

W

egdromen aan de
Zuidersluis, dat is wat wij
met ons optreden willen
bereiken”, aldus één van de twee
dames van de muziekgroep More
die op de Zuidersluis een optreden
gaven met hun trekzakken. Zij
slaagden daarin ruimschoots wat
mij betreft.

Ze speelden voornamelijk prachtige,
meeslepende muziek van de Groninger
Arie van Lienen, die zelf ook aanwezig
bleek te zijn en die een groots applaus
in ontvangst kon nemen. Het optreden
van More werd afgewisseld met de
uitstekende zangkwaliteiten van de
groep Erts. Twee mannen en twee
vrouwen die a capella hun eigen
interpretatie gaven aan bestaande
nummers. Dat een eigen interpretatie
soms heel anders kan overkomen,
bewezen ze met hun laatste nummer.
Ik had pas bij de allerlaatste tonen in
de gaten dat dit hun versie was van
Birds, de Nederlandse inzending van
Anouk aan het Songfestival van 2013.

Eerder die middag was ik op de
Carillonlaan getuige van een muzikaal
spektakel. Daar trad BooomBassTic
op, een Utrechtse sambaband met
achtentwintig muzikanten, voor deze
gelegenheid ingekrompen tot negen.
Anders zou er geen publiek meer bij
passen.
Ze speelden opzwepende Braziliaanse
sambamuziek die het moeilijk maakte
om op je stoel te blijven zitten.
Ook een vocale samba, speciaal
gecomponeerd voor Gluren bij de
buren was een succes. De interactie
met het enthousiaste publiek was
groot en ik vond het jammer dat het
na een half uurtje alweer voorbij was.
Dit waren slechts twee voorbeelden
van de vierentwintig optredens in acht
woonkamers in onze wijk. Volgend
jaar wil ik mijn eigen huiskamer
openstellen voor een optreden van
Gluren bij de Buren. Ik hoop dat u dan
ook komt kijken en luisteren!

Dit bruggetje zit al tien jaar in onze
gedachten als we eroverheen lopen,
dat komt omdat ik met mijn schoonzus
op de fiets boodschappen ging doen
en haar voorwiel blokkeerde.
Zij vloog hierdoor over het stuur en
kwam met haar tanden op datzelfde
bruggetje terecht. Hevig bloedend
ging zij gelijk naar de tandarts die
gelukkig alles kon repareren zodat zij
haar voortanden kon behouden. Nu,
tien jaar later, lopen we weer met veel
plezier over dat bruggetje, en nu kunnen we er wel om lachen.
Carla bedankt dat je je herinnering
met de Wijkkrant wilde delen. Je hebt
ondertussen van de redactie een cadeaubon ontvangen.

Iets niet in orde
in de wijk
Als u iets ziet dat niet klopt in de
openbare ruimte, bel dan de servicelijn van de gemeente.
De opzichter gaat altijd kijken en
lost het probleem als dat kan meteen op.
Bel de servicelijn
 14 030 (lokaal tarief).
Vraag om een meldingsnummer.
U kunt ook digitaal melden
www.nieuwegein.nl/meldingopenbareruimte

Door Joke Kanis

Hoe zit het met de bekendheid van uw bedrijf of activiteit? Adverteren in de Wijkkrant is voordelig en u bereikt er al uw buren mee. Vraag de advertentiekaart met alle voorwaarden aan. Doe het nu.
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Van het Bestuur
Werk actief mee
aan een fijne
wijk

H

et bestuur van het Wijkplatform doet een oproep aan
u om mee te helpen met de
organisatie van allerlei activiteiten
in 2015. We kunnen dat niet alleen
voor elkaar krijgen, wél samen!

Het zou fijn zijn als voor elke activiteit
een aantal wijkbewoners zich aanmelden. Dat is meteen een leuke kans om
andere wijkbewoners te leren kennen
en iets voor de wijk te doen op een
gezellige manier. Het bestuur staat
natuurlijk klaar om mee te helpen.

Dit zijn de activiteiten
• Wijkschouw in het najaar, thema nog
te bepalen.
• Zomerfeest op zaterdag 27 juni.
• Twee keer een Wijkplatform-café.
• Twee informatieavonden: één over
veiligheid en één over een nog nader
te bepalen onderwerp.
• Nationale burendag op zaterdag 26
september.
• Kleine klussen voor elkaar doen. Het
idee is dat wijkbewoners een aanvraag kunnen doen om een klein
klusje uit te laten voeren door een
andere wijkbewoner als men het zelf
niet voor elkaar krijgt.

Kom maar door met tips
Hebt u een idee voor een activiteit die
hier niet genoemd is? Waar komt u
aan meewerken? Laat ons dit weten
met een mailtje aan bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl.
Door Janine Lubberding, voorzitter Wijkplatform

Opknapbeurt moet A Cappella
levensloopbestendig maken

I

n het woongebouw A Cappella
(aan de Diepenbrocklaan) start
woningcorporatie Mitros dit voorjaar met het groot onderhoud van
de zeventig woningen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Alle
woningen krijgen een grote opknapbeurt zodat ze weer lange tijd
mee kunnen.

Er worden nieuwe keukens geplaatst,
er komen grotere badkamers en andere aanpassingen die het wonen prettiger maken. Zo krijgen de bewoners
een ontmoetingsruimte, de gangen
worden geheel vernieuwd en voorzien
van voldoende verlichting, lichte vloeren en herkenbare voordeuren voor
iedereen. Er worden voorzieningen
getroffen die het gebouw klaar maken
voor de toekomst en zorgen dat het
levensloopbestendig blijft.

sprek om hen voor te bereiden op de
werkzaamheden. Bewoners kunnen
kennismaken met de uitvoerder en ze
kunnen hun wensen en zorgen uitspreken aan de projectconsulent van
Mitros. Deze blijft hen ook tijdens de
werkzaamheden begeleiden. In maart
en april zijn de kijkwoningen klaar
en kunnen de bewoners alvast een
glimp opvangen van hun toekomstige
woning.

De entree van het gebouw krijgt een
ander aanzicht door de plaatsing van
een open luifel. Een nieuwe, frisse
uitstraling, zowel aan de binnen- als
de buitenkant.

Met de uitvoering van deze werkzaamheden verwacht Mitros dat A Cappella
in december weer een woongebouw
is van deze tijd, waarin het prettig en
rustig wonen is.

Mitros en de aannemer voeren met
alle bewoners een individueel ge-

Door Rosa Goossens,
Wijkconsulent Mitros

E

Van de Wijkagent

én op de negen mensen die
getuige zijn van een misdrijf
of verdachte situatie belt 112.
Veel mensen denken dat ze de politie lastig vallen als ze bellen of ze
denken “stel je voor dat het niks
bijzonders is”.

Demelza Muller voor het appartementencomplex dat kort geleden nog een kantoorpand was.

Wonen in een kantoorpand

Onze Nieuwe Buren

O

p een zonnige en koude
zondagmorgen fiets ik de
Blauwe Brug over naar de
Einsteinbaan. Daar is een voormalig kantoorgebouw omgetoverd in
een appartementencomplex met
vijftig starterswoningen. Ik heb
een afspraak met Demelza Muller,
die er sinds kort woont.
Het buitenterrein doet rommelig aan
met her en der stukken karton en
plastic zwerfafval. Ik kijk goed om me
heen en zoek
herkenningspunten van een kantoorpand. Naast
de lift hangt een
schoonmaakrooster dat de
woningcorporatie heeft opgehangen. Als we
uit het trappenhuis op de eerste etage
komen, dringt zich het beeld van een
hotelgang aan me op. Links en rechts
deuren aan een brede gang met vloerbedekking.

slaapkamer, een badkamer en een
apart toilet. En zelfs een washok om je
wasmachine neer te zetten. Op de ‘hotelgang’ is nog een inpandige berging.
“Hoe is het om in een kantoorpand
te wonen?” vraag ik Demelza. “Daar
merk je weinig van als je eenmaal
binnen bent” zegt ze, “de woningen
variëren in grootte en er is niet op een
metertje gekeken. Omdat zo ongeveer
iedereen hier tegelijk is komen wonen,
is iedereen nieuwsgierig naar elkaar
en naar de inrichting van zijn buren,
je maakt heel makkelijk een praatje.
Bijna geen enkele woning is hetzelfde,
er was veel keuze in de indeling.”

De woningen
variëren, er is niet
op een metertje
gekeken

Ze doet haar voordeur open en we
staan in een gang met hoge muren. Er
is een ruime woonkamer, een kleine

Het enige nadeel
is dat er maar
aan één kant van
de kamers stopcontacten zaten.
Dat is onhandig
en dus heeft ze
er een paar laten
bijmaken. “Ik ga
hier met veel plezier wonen”, zegt ze
bij het afscheid. En dat geloof ik als ik
haar glunderende ogen zie.
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Het blijft een hardnekkig misverstand
dat de politie niet komt. Meer informatie van de ooggetuige vehoogt
de pakkans. 85% van de verdachten
wordt op heterdaad aangehouden
na een melding van een burger. Uw
telefoontje naar 1-1-2 over iets wat
u verdacht vindt is een kans voor de
politie om boeven te vangen!
Als u 1-1-2 belt voor iets verdachts,
betekent het dat elke beschikbare politieauto in Nieuwegein op weg gaat.
Vertelt u daarom aan de meldkamer
zoveel mogelijk bijzonderheden:
het signalement van de verdachte, iets
opvallends als kleur pet of jas helpt al;
waar de verdachte naartoe gaat;
welk vervoermiddel: fiets, bromfiets,
auto, kleur en kenteken.
Een voorbeeld. Zaterdagavond 21.30
uur belt iemand dat er twee mannen
tussen de auto’s lopen op de parkeerplaats Wenckebachplantsoen die met

een zaklampje in de auto’s schijnen. De
getuige geeft veel bruikbare informatie, namelijk:
één man heeft een groene jas aan, de
tweede een grijs joggingpak;
de mannen lopen in de richting van
het Van Herwijnenplantsoen.
De politie gaat meteen op pad en
dankzij deze goede aanwijzingen vinden zij de mannen snel. Ze fouilleren
hen en controleren hun gegevens, ze
blijken uit Amsterdam te komen. Ze
hebben geen goede verklaring voor
hun wandeling door Nieuwegein en
gaan mee naar het bureau. Omdat de
politie geen verboden zaken aantreft,
moet zij de mannen vrijlaten.
Vervolgens worden de mannen gevolgd door politiemensen in burger.
Na drie kwartier worden ze opgepikt
door een maatje, de politie controleert
de auto en vindt niets. Dankzij deze
goede getuige werden deze ‘boeven’
gepakt voordat ze gingen inbreken.
Wanneer u vindt dat de politie uw
melding niet goed heeft afgehandeld,
kunt u thuis mopperen. Beter is het
om contact op te nemen met de wijkagent, want hij kan uitzoeken
en terugkoppelen waarom uw
melding zo is afgehandeld.
Door Gert van Jaarsveld,
wijkagent

ADVERTENTIES

PLUS VAN
LOON

MET GLENNIS GRACE
EN DE TOPPERS TRIBUTE!

Volg ons op

• De hele avond gratis hapjes (walking dinner) • Workshops
• 90’s muziek • Goodie bag met o.a. PLUS waardebonnen
• Een loterij met als hoofdprijs één minuut gratis winkelen!

Demelza liet me weten dat het buitenterrein een dag na ons interview
schoon is gemaakt.
Door Joke Kanis

SPAAR SNEL

OP=OP
29.95

12.50
Met één volle spaarkaart
excl. dranken

PROEVEN, GENIETEN EN BELEVEN!

Het VIP Feest
wordt verzorgd door:

Nedereind 10
3431ER Nieuwegein
Tel. 030-6040034
www.plusvanloon.nl

19.00 - 23.30 UUR
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Werkzaamheden
in de wijk

en verduurzamen. 9.000 armaturen
(lampen) worden vervangen door LEDverlichting en 1.500 masten worden
vervangen. Dit past binnen de doelstellingen van het energieakkoord waarin
staat dat de gemeente tot in 2030
vijftig procent moet besparen.
Vanaf 2015 wordt telkens een wijk
voorzien van nieuwe openbare verlichting. De wijk Zuilenstein is dit jaar aan
de beurt.

De nieuwe
verlichting is
minder gevoelig
voor storingen
Kees de Bruin van de gemeente bespreekt in de Wijkplatformvergadering de projectenkaart 2015

D

e gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud
van de openbare ruimte zoals
bomen, wegen en straatmeubilair.
In 2015 staat er weer veel op het
programma.

Werkzaamheden in 2015
In onze drie wijken worden dit jaar
verschillende werkzaamheden uitgevoerd:
• In Zuilenstein worden alle verkeersborden die niet genoeg meer reflecteren, vervangen.
• De Buxtehudelaan krijgt een nieuwe
toplaag.
• De verkeersregelinstallatie bij de
Blauwe Brug wordt vervangen door
een installatie met LEDverlichting.
Daarnaast worden er lussen in de
weg aangebracht om te registreren
hoeveel verkeer er overheen gaat.
• De Van Heukelumstraat krijgt nieuwe
bestrating vanaf de Buxtehudelaan
tot aan de kerk. Het andere deel van
de straat wordt nog niet gedaan
omdat er mogelijk gebouwd gaat
worden later dit jaar.
• De Manonsingel wordt met nieuw
materiaal herstraat.
• Op diverse speelplaatsen worden

speeltoestellen vervangen. De
gemeente schrijft de bewoners in
de omliggende straten aan om met
hen te overleggen wat hun wensen
zijn. Vervolgens wordt een keuze
gemaakt.
• Op Blokhoeve is de gemeente bezig
met werkzaamheden aan de grote
parkeerplaats (langs de Symfonielaan). De gasleiding wordt vervangen
en er komt nieuwe bestrating.
• De verharding van het pad rond de
atletiekbaan in Blokhoeve voldoet
niet. Men heeft onderzocht welke
asfaltsoort daar beter past zodat de
huidige vervangen kan worden. Er
komt nog een buurtbericht over.
• Er zijn klachten over het gras in het
buurtpark van Blokhoeve, er zitten veel gaten in. Het veld wordt in
het voorjaar gefreesd en opnieuw
ingezaaid.
• Het fietspad aan de Elzenhoeve zal
vóór de zomer aangelegd zijn.
• De Taludweg krijgt een nieuwe
asfaltlaag en de verkeersregelinstallatie wordt vervangen.

Zuilenstein ziet het licht
De komende tien jaar gaat de gemeente lichtmasten vernieuwen

Onze
2 meiden
ag ik u voorstellen aan

M

D

e wereld verandert. We worden allemaal ouder, we willen
langer thuis blijven wonen
en langer blijven meedoen in
de maatschappij. Maar hoe doe
je dat? Het antwoord zit in een
nieuwe manier van denken en
doen – van ons allemaal.

We kunnen meer zelf of met hulp van
anderen oplossen dan we misschien
denken. De overheid verandert ook
mee: gemeente Nieuwegein heeft
meer taken op het gebied van begeleiding, jeugd en participatie
van de rijksoverheid gekregen. En
daarmee kan zij beter inspelen op de
wensen en mogelijkheden van haar
inwoners.

wel wat opvoedtips kunnen gebruiken.
Maar ook wanneer u leeftijdgenoten
wilt ontmoeten om onder de mensen te blijven. Als u meer of speciale
ondersteuning nodig heeft, kijkt een
‘sociaal professional’ van het Geynwijsteam samen met u hoe u het beste
geholpen kunt worden.

Het inloopcentrum (Geynwijspunt)
voor Nieuwegein Noord is gevestigd in
het Gezondheidscentrum,
Mondriaanlaan 7. U kunt hier op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur binnenlopen zonder afspraak om uw vragen
te bespreken.

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide informatie op
www.geynwijs.nl of bel naar de advieslijn (030) 410 06 66.
Door de redactie

Wijkplatform
Wijkplatformvergaderingen

W

ilt u iets organiseren of
heeft u een idee voor een
betere of leukere wijk? Vertel het ons in een bijeenkomst van
het Wijkplatform. Graag vooraf
aanmelden via bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl zodat we rekening
kunnen houden met uw komst

U kunt ook alvast lid worden van het
Wijkplatform: een leuke manier om
uw medewijkbewoners te ontmoeten.
Het Wijkplatform vergadert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
buurthuis Kerkveld, Kerkveld 63a, 3431
EC Nieuwegein. De agenda voor de

vergadering is te vinden op de website
wijzijnelkaarsburen.nl

Dinsdagen in 2015
21 april
2 juni
7 juli
8 september
27 oktober
15 december
Door het bestuur van het Wijkplatform

Hoe zit het met de bekendheid van uw bedrijf of activiteit? Adverteren in de Wijkkrant is voordelig en u bereikt er al uw buren mee. Vraag de advertentiekaart met alle voorwaarden aan. Doe het nu.

Adverteren in de Wijkkrant? Wees er snel bij.

De Wijkkrant heeft vanaf nu een vaste rubriek over
honden (en hun baasje). Schrijft u de volgende
keer over uw hond? Mail dan een tekst van ongeveer 280 woorden met een foto naar
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.

Door de redactie

De Uitbeelder.nl 3-

Al snel daarop werd het: “Dit nest kan
al bezichtigd worden, het is alleen wel
in Friesland. Weet je wat, maken we er
gelijk een uitstapje van! Gaan we gewoon alleen even kijken, dat kan toch
geen kwaad?”

Zij horen bij ons en wij genieten van
ieder moment met ze, alleen blijft het
jammer dat een hondenleven zo kort
is.
Door Remco en Anna-Lise Magielse-Röben

Uitbaggeren van sloten
De gemeente gaat samenwerken met
het Hoogheemraadschap voor het
schoonmaken van de watergangen. Dit
kan betekenen dat de watergangen in
het vervolg één keer, aan het eind van
het jaar, worden schoongemaakt in
plaats van twee keer zoals nu gebeurt.

©

“En als je weer een hond zou nemen,
wat voor een zou je dan leuk vinden?”,
vroeg hij. We kwamen al snel uit op
een mix van Border Collie met Friese
Stabij. Mijn vorige hond was een mix
Friese Stabij waar ik veel plezier van
heb gehad en we vonden Border Collies ook geweldige dieren.
“Kijk eens wat een leuke nestjes er zijn,
zijn ze niet schattig? Kom, we kijken
alleen even”, vervolgde hij.

Een paar weken later waren we op
weg terug naar huis vanuit Friesland
met twee pups op schoot in de auto.
En wat een plezier hebben we sindsdien met onze ‘meiden’ gehad. Al snel
waren ze ook bekend in de buurt:
tijdens het wandelen bleken vreemde
kinderen ze bij naam te kennen! Nog
komen ze aan de deur om te vragen of
Djura en Kyra buiten mogen komen.

Onkruidbestrijding en maaien
Vooruitlopend op nieuwe wetgeving
vindt geen chemische onkruidbestrijding meer plaats op de harde oppervlakken in Nieuwegein. De ruwe
bermen die voorheen twee keer per
jaar gemaaid werden, krijgen nu één
keer per jaar een maaibeurt. De eerste
meter vanaf de weg wordt tien keer
per jaar gemaaid.

Geynwijs helpt

Voor dat doel is de onafhankelijke
stichting Geynwijs opgericht. U kunt
daar terecht als u vragen heeft over
wonen, werk, welzijn en zorg. Bijvoorbeeld wanneer u op zoek bent
naar dagbesteding of als u het niet
meer redt als mantelzorger, wanneer u
zelfstandig wilt blijven wonen, wanneer uw kind wordt gepest en u zou

Pluto in de Wijk
Djura en Kyra, onze twee
hondenmeisjes. Het was
niet gemakkelijk voor mijn man
om aan deze twee pleziertjes in
ons leven te komen. Toen mijn
vorige hond overleed had ik daar
namelijk zoveel verdriet van, dat
ik eigenlijk geen hond meer wilde.

Een deel van de lichtmasten langs de
doorgaande wegen wordt voorzien
van intelligente verlichting. In de masten komt een kleine zender/ontvanger,
die bijhoudt wat de status van het
armatuur is en of het binnenkort kapot
gaat. De nieuwe verlichting is minder
gevoelig voor storingen en als deze er
wél zijn worden ze direct opgemerkt.

Meedenken over verlichting
De gemeente vraagt buurtbewoners
die interesse hebben in en ideeën over
de openbare verlichting in hun wijk
om een ‘rondje openbare verlichting’
te maken zodat opmerkingen daarover
meegenomen kunnen worden tijdens
de werkzaamheden.

