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Wij zijn elkaars buren.nl
Ruimte in
ons hart

D

ecember alweer, einde
van het jaar. De tijd
van gezelligheid bij
kaarslicht, de kerstboom en
warmte in huis. Ook de tijd
van reflectie en goede voornemens.

Het afgelopen jaar hebben we
op het gebied van zorg en welzijn veel op ons af zien komen.
Door die veranderingen wordt
met ingang van 2015 een groter
beroep gedaan op onze eigen
verantwoordelijkheid en op ons
sociale netwerk. Best een spannende ontwikkeling voor velen!
Het wonen in een fijne wijk met
aardige buren speelt hierin een
grote rol. Het is belangrijk om
met de mensen in je omgeving
binding te voelen, zeker nu familie lang niet altijd meer dichtbij
woont. Een groet, een praatje
en een helpende hand geven het
gevoel dat we er niet alleen voor
staan.
Waar ik me een beetje zorgen
over maak, is dat we allemaal al
zo druk zijn. We hollen van het
ene naar het andere. Om oog
en oor voor elkaar te hebben,
is ook ruimte nodig. Ruimte in
ons hoofd, in ons hart en in onze
agenda. Zou dat niet een goed
voornemen zijn: ruimte maken?
Fijne feestdagen en gelukkig
nieuwjaar.
Janine Lubberding,
voorzitter Wijkplatform Zuilenstein /
Huis de Geer / Blokhoeve
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Raap in uw eigen straat eens een propje op

Het ZAPproject werkt

Resultaat van
de Wijkschouw

W

e vroegen u mee te doen
aan de wijkschouw, die deze
keer in het teken van de
rol(stoel)vriendelijkheid van onze
wijk stond, om ervoor te zorgen
dat iedereen zich goed door de
wijk kan bewegen, ook mensen in
een rolstoel, met een kinderwagen
of “andere rollende middelen”.

Z

werfafval is voor veel mensen
een ergernis. De gemeente
zorgt voor het regelmatig opruimen van het zwerfafval en voor
afvalbakken. Maar om onze wijken
echt goed schoon te maken en te
houden, heeft de gemeente handen tekort. Het is gewoon teveel.

Onder het motto Nieuwegein schoon,
heel gewoon! stimuleert de gemeente
de bewoners om minder afval op straat
te gooien. Wie zelf actief wil meewerken aan een schonere buurt kan ook
op steun rekenen van de gemeente.

Wat is zwerfafval eigenlijk
Zwerfafval is afval dat mensen bewust
of onbewust zomaar weggooien of
achterlaten. Het afval bestaat vooral
uit verpakkingsmateriaal van consumpties. Blikjes, plastic flesjes, papier, u
weet wel. Als we dit afval laten zwerven kan het daar nog jaren blijven liggen. (Zie kader voor afbreektijdsduur
van verschillende producten).

Ergeren of even bukken
Zou het niet mooi zijn als in iedere
straat een zogenaamde Zwerfafvalpakker (zapper) woont die regelmatig
een ronde loopt in de straat en wat
zwerfafval oppakt? Iedereen die graag

een ommetje maakt zoals een hondenbezitter kan eenvoudig een bijdrage
leveren door tijdens de dagelijkse wandelingen af en toe eens te bukken.

Afbreektijd voor afvalsoorten
Bananenschil
4 tot 6 weken
Sigarettenpeuk
1 tot 5 jaar
Metalen blikje
5 tot 50 jaar
Plastic frisdrankfles
5 tot 10 jaar
Plastic zak
10 tot 20 jaar
Kauwgum
20 tot 25 jaar
Aluminium blikje
80 tot 200 jaar
Polystyreen frietbakje 90 jaar
Plastic sixpack-houder 100 jaar
De gemeente stelt hiervoor materiaal
beschikbaar: een zappakket. Iedereen
die zich wil inzetten ontvangt van de
gemeente een afvalgrijper, handschoenen, vuilniszakken en/of een bezem.
En als u dat leuk vindt: een keer per
jaar zet de gemeente Nieuwegein alle
zappers in het zonnetje om hen hartelijk te danken voor al hun inzet, tijd en
moeite.
Vanuit het wijkplatform is het mogelijk
om in samenspraak met de gemeente
een project te starten voor het...
Artikel vervolgt op bladzijde 2 

Daarnaast vroegen we aandacht voor
de mobiliteit van mensen met een
visuele beperking (blinden en slechtzienden) in de wijk.
We zijn blij met de reacties en bedanken u daarvoor. We kunnen het
volgende naar aanleiding van deze
wijkschouw aan u terugkoppelen:

Voetpadbeschadiging
Er kwamen meldingen binnen over
aanhoudende beschadigingen van
voet- en fietspaden door het gebruik
van groot materieel dat wordt gebruikt (om o.a. de naastliggende grasstroken te maaien). Hiervoor wordt
door de gemeente naar een structurele
oplossing gezocht.

Overhangend groen
Er kwamen meldingen binnen over
groen dat vanuit particuliere tuinen in
de openbare ruimte voor hinder zorgt.
Zo kan een stoep te smal worden door
overhangende bosschages of kan het
zicht op een verkeerssituatie erdoor
worden belemmerd. Ook kunnen voetgangers erdoor struikelen. De stadstoezichthouders gaan op dit soort plekken
met de bewoners in overleg.

Fietsenstalling Sonatelaan
die loopruimte belemmert
Opnieuw is aangekaard, door de gemeente bij Tram Regio Utrecht, dat de
fietsenstalling hier de doorloop belemmert. Tram Regio Utrecht is voornemens dit aan te pakken.

Blindegeleidelijnen
Er waren ook meldingen over de geleidetegels voor blinden en slechtzienden.
De gemeente heeft geconstateerd dat
alle oversteken die zijn opgegeven...
Artikel vervolgt op bladzijde 4 

 Vervolg: Het ZAPproject

Fascinatie

... structureel organiseren van een-zapper-in-iedere-straat.
Wilt u helpen meldt u zich dan aan
bij het bestuur van het Wijkplatform
bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl.

O

p voorhand wist ik dat
ik de baan zou krijgen.
Mijn fascinatie voor
oranje zou de brievenbus
met terugwerkende kracht
doen verbleken, zoveel was
zeker. Het zal geen bevreemding wekken dat mijn liefde
voor deze kleur niets met het
Nederlands elftal te maken
heeft.
De povere resultaten in de
voorbije maanden stemmen niet
euforisch, hoewel een rechtgeaard fan in tijden dat het tegenzit Oranje juist hartstochtelijk
zou moeten steunen. Maar dat
terzijde.
Hoewel ik Máxima Zorreguieta
hoog heb zitten – ik denk dat
haar charme de wereldvrede
dichterbij kan brengen – heeft
ook ons koningshuis er niets mee
van doen. Dat de kleur oranje
prominent in de huisstijl van mijn
huidige werkgever aanwezig is,
kwam mij hoegenaamd goed
van pas. PostNL kon niet om mij
heen, dat zou snel genoeg duidelijk worden.

Word zelf Zapper

Vazen en bever
De Middelhoeve

A

fgelopen augustus zijn de
omgevingsvergunningen
afgegeven voor twee kunstwerken in Blokhoeve. Daarmee is
groenlicht gegeven voor de plaatsing van de Bever van Alphons ter
Avest op de damverbinding en de
Vazen van Yasser Ballemans langs
de Middelhoeve.

De vazen zijn geplaatst
Verspreidt over de gehele Middelhoeve
staan vier vaasvormen. De locaties zijn
in overleg met de bewoners gekozen.
In de vazen is beplanting voorzien. Een
hoveniersbedrijf zal de planten leveren
en in de vazen aanbrengen. Als het
weer het toelaat wordt de beplanting
meteen met het plaatsen van de vaasvormen aangebracht. In de jaren erna
is in een contract met het hoveniersbedrijf geregeld dat de beplanting netjes
wordt onderhouden

Dat ik voor het sollicitatiegesprek met de teamleider Bezorgen oranje All Star gympen had
aangetrokken, gecombineerd
met dito gekleurde veters en
sokken, was nog tot daar aan
toe, maar dat ik mijn fiets in
een fluorescerende variant had
overgespoten, deed hem zichtbaar met zijn oren klapperen.
Een oogverblindend visitekaartje
dat PostNL niet kon laten liggen.
Waarom ik van oranje houd blijft
daarmee een groot mysterie,
maar wederzijdse liefde is soms
alleszins verklaarbaar.
Hylco Tamminga

Wilt u ook een bijdrage leveren aan
een schone wijk. Vraag dan uw eigen
zappakket aan via de website van de
gemeente Nieuwegein. En voor meer
informatie over de campagne kijkt
u op www.nieuwegein.nl/schoon of
neem contact op met Stasja van den
Berg-van Osch via 030-752 40 26 of
schoon@nieuwegein.nl.
Door de redactie

©PS

Beverbeeld
De planning is dat de bever van kunstenaar Castor van Alphons ter Avest
in het voorjaar van 2015 geplaatst kan
worden. Ook hier is de locatie afgestemd met de direct omwonenden van
Blokhoeve.
De bever zal met zijn voorkant naar
de wijk gericht zijn en met zijn staart
naar de A.C. Verhoefweg. De staart
is een vlonder, die door palen in het
water wordt gesteund. De bever is nu
in voorbereiding bij de constructeur.
De delen accoyahout waar de bever
uit samengesteld wordt, worden in
de werkplaats aan elkaar gelijmd tot
het beeld zijn uiteindelijk vorm heeft
gekregen en gereed is om geplaatst te
worden op de damverbinding in Nieuwegein. Van de plaatsing zullen wij u
op de hoogte houden.
Door Janne Verweij en redactie

In de liedjes die we zingen, de spelletjes die we spelen en het (bijbel)
verhaal dat wordt verteld is steeds
rondom een ander thema. Zelfs de zaal

Redactie
Colofon
Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per Harry Jansen, Peer van Halderen, Najaar en bevat persoonlijk nieuws en
dia Loutfi, Joke Kanis
nieuws dat interessant is voor alle beFotografie (met ©PS): Peter Stennewoners en betrokkenen van de wijken
kes
Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Vormgeving: De Uitbeelder,
De krant wordt huis aan huis
verspreid - Onno
van Geuns
inspiratie
bezinning
in een oplage van ongeveer 3.300.
Drukwerk: BenF, Driebergen
ontspanning
Wilt u ook iets doen voor de Wijkkrant
of heeft u een idee voor een aardige
Contact
rubriek? Neem dan contact op met de
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
redactie.
Postadres: Wijkkrant ZHGB,
Volgende nummer
Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein.
De volgende Wijkkrant verschijnt in
maart 2015.
De redactie behoudt zich het recht voor om bijInleveren kopij vóór 1 februari 2015.
dragen te redigeren of niet te plaatsen om welke
Adverteren
reden dan ook. Een mening weergegeven in een
Voor informatie neem contact op met
artikel of advertentie is in principe de mening
de redactie.
van de schrijver van dat artikel. Deze mening is
niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

Waar en wanneer
en het lekkers tussendoor staat in het
teken van dit thema. Christine, onze
handpop, is altijd aanwezig en wijst
aan het eind van de middag de verrassingsstoel aan. Dit vinden de kinderen
elke keer weer spannend. Wie gaat er
met de verrassingstas naar huis?

De eerstvolgende New Kids Club is op
zaterdag 10 januari 2015 van 14.00 uur
tot 15.30 uur in Buurthuis Kerkveld,
Kerkveld 63a. Daarna op zaterdag 14
februari, 14 maart en 11 april 2015.
De toegang is gratis.
Ingezonden mededeling van New Kids Club team

Van Oort Counseling

Meditatieweken

Kos
Griekenland

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 wordt een cadeaubon verloot.
Stuur dus snel uw oplossing (liefst met
anekdote) naar de redactie (zie colofon).
Over de uitslag van de loterij wordt niet gecorrespondeerd. Leuke annekdotes en de oplossing
worden geplaatst in de volgende Wijkkrant.
We zouden het leuk vinden als er nog
meer kinderen komen. Daarom houden we het laagdrempelig. Wilt u als
ouder erbij blijven dan mag dit uiteraard. Kijk voor een eerste indruk op
www.nieuwegenade.nl.

S

Thema

Waar-is-dit?

Interesse? Kom langs

New Kids Club
inds acht jaar worden er in
Buurthuis Kerkveld de New
Kids Club bijeenkomsten gehouden. Deze christelijke kinderclub voor kinderen van 4 t/m 12
jaar en wordt georganiseerd door
mensen uit verschillende kerken.

©PS

ontwikkeling | bewustwording | coaching

Mindfulness
Wij werken
op afspraak
Herenstraat 12
3438 AJ Nieuwegein
tel: 030-6032048
www.haarmodeastrid.nl

Basiscursus
Nadere informatie
06 - 19 95 06 07
www.vanoortcounseling.nl
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Een schoner
milieu begint
bij jezelf

©PS

Oscar de Gauw met zijn collega.

A

an de Blokhoeve Nieuwegein
is bijna vier jaar geleden een
van de 239 McDonald’s restaurants in Nederland geopend.
Het wordt druk bezocht door scholieren van de omliggende scholen
(vooral overdag), maar ook ouderen (‘s morgens) en jonge gezinnen
(‘s avonds) weten hun weg te vinden naar dit populaire restaurant.

Ondanks het grote aantal afvalbakken
binnen en ook buiten op het parkeerterrein ligt er iedere dag opnieuw
helaas veel zwerfafval in de directe
omgeving.
Wat doet een grote organisatie als
McDonald’s om zwerfafval te voorkomen? Op de website staat dat het uitgangspunt ‘Reduce, Re-use en Recycle’
is. Zuiniger omgaan met grondstoffen,
energie en water en verminderen van
CO2-uitstoot; hergebruiken van afvalproducten van de restaurants en het
verwerken van restafval tot nuttige
nieuwe toepassingen.
Minder energieverbruik, minder uitstoot en minder afval dus om op die
manier een beter milieu te realiseren.
Volgens het hoofdkantoor is zwerfafval een maatschappelijke kwestie die
ook de McDonald’s organisatie raakt.
“Wij zien het bestrijden van zwerfafval
als een gedeelde verantwoordelijkheid
van zowel onze restaurants als onze
gasten. Wij zorgen aan de ene kant
voor het schoonhouden van de directe
omgeving van de restaurants doordat
medewerkers meerdere malen per dag
zwerfafval opruimen. Hierdoor houden zij vaak tot ver buiten het restaurant de omgeving vrij van zwerfafval,
óók van afval dat niet afkomstig is van
McDonald’s. Aan de andere kant zorgt
McDonald’s ervoor dat het gasten zo
gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt
hun afval buiten de restaurants weg te
gooien. Op basis van onderzoek naar
consumentengedrag worden de afvalbakken op strategische punten in en
om de restaurants geplaatst.” McDo-

nald’s werkt hiervoor nauw samen met
Stichting Nederland Schoon als landelijke partner rondom het vraagstuk
hoe om te gaan met zwerfafval.
De redactie vroeg aan Oscar de Gauw,
manager van McDonald’s Blokhoeve,
wat hij doet om invulling te geven aan
het beleid dat op het hoofdkantoor
wordt uitgezet.

Iedere ochtend
om 8 uur
begint een
medewerker
met het schoonmaken van het
terrein
Misschien is het een idee om de scholen te benaderen voor hulp en om de
bewoners en bedrijven in de buurt te
vragen of zij suggesties hebben voor
de oplossing van dit probleem. Een
schoner milieu begint tenslotte bij
jezelf: gooi je afval in de afvalbak of
neem het mee wanneer dat niet mogelijk is, in plaats van het op straat achter
te laten.
Door Joke Kanis

Wie het meeste vuil opraapt heeft gewonnen.

D

e zogenaamde ‘snoeproute’,
breed gezien de weg tussen de Harmonielaan en Plus
Supermarkt, is door leerlingen
van het Anna van Rijn College in
samenwerking met onder andere
enkele buurtgenoten en leden van
het WPF opgeruimd.

De snoeproute wordt zo genoemd
vanwege de vele op straat en in de
bermen rondzwervende, willekeurig
weggegooide snoepverpakkingen,
blikjes en limonadeflesjes. Een beeld
waar de Nieuwegeiner helaas zeer
vertrouwd mee is. Twee leerlingen van
het College, Deveney en Caecilia, die
meededen in het kader van een maatschappelijke stage, vertellen hoe zij dat

ontwikkeling | bewustwording | coaching

Neem contact op met:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl

dat alle gasten gebruik maken van de
afvalbakken, de praktijk laat helaas
iets anders zien omdat enkele gasten
dat niet doen, dat vinden wij erg jammer.”

Snoeproute op scherp

Van Oort Counseling
Voor ondersteuning van de
Wijkkrant zijn wij dringend op zoek
naar een advertentieverkoper(ster).
Heb jij die vlotte babbel? Weet jij
aan een Eskimo een koelkast te
verkopen? Zet dan jouw sales-talent
in voor onze wijkkrant.
Neem jij de uitdaging aan?

“Iedere ochtend om 8.00 uur begint
een medewerker buiten met het
schoonmaken van het terrein, ruimt
daar het zwerfafval op en neemt ook
een deel van het omliggende terrein
mee.
De voorgeschreven afspraak is dat wij
vijfentwintig meter rond het pand
schoonhouden. Wij houden echter
een veel groter gebied bij om zo de
overlast bij de directe buren ook te
beperken. Om 9.00 uur gaat het restaurant open, het schoonmaken van
het terrein wordt de hele dag door
bijgehouden tot ‘s avonds 23.00 uur.
Daarna houden we er uit veiligheidsoverwegingen mee op. Soms bellen
mensen uit de buurt met klachten over
zwerfafval, waar mogelijk bieden wij
ook dan een helpende hand”, aldus
Oscar de Gauw.
Natuurlijk is hij zich ervan bewust dat
het gedrag van zijn gasten voor de nodige overlast in de buurt kan zorgen
waar het gaat om zwerfafval, maar
tegelijkertijd vindt hij dat McDonald’s
zijn gasten voldoende gelegenheid
biedt hun afval weg te gooien in een
van de vele afvalbakken op het parkeerterrein. Oscar de Gauw: “Vanuit
het oogpunt van normen en waarden
vindt McDonald’s het vanzelfsprekend

Meditatieweken

hebben ervaren:
“Je werd ingedeeld met een ander
persoon uit je klas, daarmee moest je
gaan werken. De ochtend van dinsdag
28 oktober ging onze klas, 1tv4 van het
Anna van Rijn College, vuilnis oprapen
in het park.
We kregen allemaal een geel
hesje, een prikstok en handschoenen.
Toen gingen we naar het park lopen
met een paar begeleiders. Toen we
daar waren gingen we splitsen. Daarna
gingen we vuilnis oprapen. Toen gingen we daarna naar de Plus lopen om
daar onze zakken neer te zetten, die
even later werden opgehaald door de
gemeente. Met de maatschappelijke
stage kan je uren verdienen. Als je zo-

veel mogelijk vuilnis had geprikt kreeg
je ook meer punten. Ieder groepje
kreeg een eigen vuilniszak. We hebben
erg veel vuilnis opgehaald.

Maatschappelijke stage

Ik vond het een heel leuke dag, op het
einde kregen we allemaal een gevulde
koek met drinken. Het was heel gezellig. Gelukkig hadden we ook mooi
weer.”
Kent u nog andere snoeproutes die nodig eens moeten worden aangepakt?
Neem contact op met de wijkkrant.
Door de redactie

SUPERVOORDEEL
voor maar

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

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 31-03-2015.

143069 Advertentie134x75 Supervoordeel.indd 1
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 Vervolg: Resultaat van de Wijkschouw
...vanuit de wijkschouw niet goed zijn
uitgevoerd qua gebruik van geleidetegels (die met een ribbel), waarschuwingstegels (die met die nopjes) en
manoeuvretegels op de kruisingsvlakken van meerdere geleide routes. Dat
wordt zo spoedig mogelijk opgepakt.
Daarbij verplaatsen zij 6 fietsrekken
tegen het plantenvak aan. Het parkeren van fietsen op geleidetegels is een
mentaliteitskwestie. Het mag gewoon
niet. Er wordt bekeken of het plaatsen
van een bord om mensen hierop te
attenderen een oplossing kan bieden.
Niet iedereen is zich helaas bewust van
de geleidetegels.

Fietshekken/-sluisjes bij
ingang woonwijk

Lopend op de Cantatelaan stopt het
trottoir aan de oneven kant van de
woningen, maar zet zich wel voort aan
de overkant. Voetgangers hoeven hun
weg dus niet op de weg te vervolgen,
maar kunnen er voor kiezen om hun
reis aan de overkant van de straat
voort te zetten.
Als je vanuit de Cantatelaan het Preludelaantje oversteekt kom je uit op
Cantatelaan 7. Het klopt dat daar geen
trottoir ligt. De reden is dat betreffende straatdeel in een woonerf ligt. Een
belangrijk kenmerk van een woonerf is
het ontbreken van een trottoir.

Parkeren bedrijfswagens

De wijkagent
over zijn werk
O

p een zonnige dinsdagmiddag in november nemen
fotograaf Peter Stennekes en
ik plaats in de wachtruimte van
politiebureau Schakelstede. Een
robuuste gestalte wijst ons even
later met een vriendelijk handgebaar de weg naar een spreekkamer
op de tweede verdieping.

Het parkeren van bedrijfswagens in de
wijk kan het zicht belemmeren. Hiervan werd melding gedaan. Goed om
u zich hiervan bewust te zijn. Bedrijfswagens mogen in de wijk parkeren
afhankelijk van hun afmetingen (wagens kleiner dan 6 meter lengte of 2,4
meter hoog).

Nadat Peter een aantal plaatjes van
ons geschoten heeft, richt ik mijn vizier
op de gesprekspartner voor wie ik geHierbij gaat het om de melding dat
komen ben. Wijkagent Gert van Jaarsvoetgangers zich onveilig voelen
veld (54 jaar) vindt het geen probleem
doordat fietsers met een vaart door de
als ik hem tutoyeer.
hekjes manoeuvreren. Dit gaat om geBen je al lang actief bij de politie?
drag in het verkeer. Altijd goed om je
“Ik werk inmiddels vierendertig jaar bij
te realiseren wat voor effect je gedrag
de politie Nieuwegein, waarvan een
heeft op medeweggebruikers. Houdt
Mocht u in de toekomst zaken hebben
kleine twintig jaar als wijkagent. Doorrekening met elkaar en spreek elkaar
die u opvallen in de openbare ruimte
©PS
dat ik allang bij de politie Nieuwegein
erop aan.
die volgens u beter/anders kunnen,
werk, ken ik alle wijken. Tot op de dag Gert van Jaarsveld, Wijkagent
meldt u dit dan bij het Klant Contact
van vandaag verveelt het werk me nog “Het kan altijd beter. Mensen zouden
De stoep houdt op!
Centrum (te vinden op de website van
geen moment.”
Soms lijkt het of de stoep opeens
de gemeente) of telefonisch via 14030.
vaker door de ogen van de inbreker
ophoudt. Hiervan werd ook melding
moeten kijken. Ze zijn vaak niet alert
gedaan. Kijk even rustig hoe u uw weg Hartelijk dank voor uw medewerking
op verdachte situaties. Zo vragen
aan de wijkschouw!
het best kunt vervolgen. Zo ook bij de
de huidige donkere dagen om extra
Door het bestuur van het Wijkplatform
volgende twee situaties:
waakzaamheid. Daar vragen we als
politie nu speciaal aandacht voor. Al
bereik je soms maar een paar mensen,
het kan werken als een olievlek naar
andere bewoners toe.”
Wat is je huidige werkgebied?
Het is mooi weer vandaag tijd voor een stevige wandeling vanuit Zuilen- “Nu ben ik niet alleen wijkagent voor
Boeven vangen
stein. Eerst breng ik een brief weg in Galecop. Dan loop ik verder over
Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve,
Wat is er in jouw tijd in het politiede Galecopperlaan waar ik bijna in een gat in de weg val. Dat gat is niet
maar ben ook actief in Jutphaas/Wijwerk veranderd?
bepaald van gisteren, zie ik. Zou nou niemand dat belangrijk vinden?
kersloot. In eerstgenoemde wijken
”Vroeger, bijvoorbeeld, hield de politie
werk ik nu zo’n tien jaar. Ik word dan
spreekuur. Dat bleek voor veel bewoook vaak herkend. Het zijn rustige
ners een te hoge drempel om iets te
wijken met ieder hun eigen problemamelden. Het ingestelde 0900-nummer
tiek. Ik probeer ongeveer de helft van
en de huidige moderne media maken
mijn werktijd op straat aanwezig te
het voor burgers een stuk eenvoudizijn, want het leuke van het wijkagenger. Vroeger was je als wijkagent vaak
tenwerk is het directe contact met de
bezig met bemiddeling. Dat nam veel
burger.”
tijd in beslag. Gelukkig hebben we
daar tegenwoordig de buurtbemiddeVeilig gevoel
ling voor. Zo kan de politie zich weer
Hoe zou je het werk als wijkagent
richten op de basis: boeven vangen en
in het kort omschrijven?
de criminaliteit de wijk uitjagen. Als
“De wijkagent is het aanspreekpunt
wijkagent maak ik voor de surveillance
en het gezicht van de politie voor de
in de wijk bijna altijd gebruik van de
bewoners in de wijk. Hij kijkt wat er in
politiebike.”
zijn wijk gebeurd en stemt daar met
Hoe ervaar je het werk op de bike?
de andere wijkteamleden de politie“Als biker ben je direct aanspreekbaar
zorg op af. Samen met andere partners voor de burger en dus makkelijker
in de wijk wil hij ervoor zorgen dat be- benaderbaar. Je kunt overal komen en
woners zich veilig voelen in hun wijk.”
bovendien geruisloos. Altijd gemakkeVoetgangersbrug naar Huis de Geer over de trambaan.
Ik bel meteen 14030, het Klant Contact kasteel Rijnhuizen. Dit stuk land is
In het kader van je werk bezoek je ook lijk om criminelen die hun slag probeeen geer, een schuin af- of toelopend
Center van de gemeente Nieuwegein,
regelmatig wijkplatformvergaderingen. ren te slaan op de huid te zitten.”
geef door wat er stuk is en zij zullen er stuk land. Zoals je ook gerende rokHoe zijn je ervaringen daarmee?
Er lijkt steeds minder respect te
ken (dat zijn uitstaande rokken) hebt,
hun stratenmakers op af sturen.
“Het biedt bewoners van de wijk de
zijn voor het gezag van de politie.
of een gerende broek (een broek met
Dan de A.C. Verhoefweg en de Taludmogelijkheid om mee te denken over
Merk je dat in je werk?
uitlopende pijpen). Hiernaast ligt een
weg over naar Blokhoeve. Lang gelede leefbaarheid van de wijk. Ze weten “Door mijn ervaring en postuur
vaak haarfijn wat er in de wijk speelt.
den dat ik in die nieuwe wijk was; wat oude boerderijwoning met een groot
heb ik daar geen last van. Ik denk dat
bijgebouw. Daarin zit een zorgboerDoor de aanwezigheid van verschilis er veel veranderd en bijgebouwd.
dit ook te maken heeft met hoe je in
derij van Doenersdreef Zorg waar
lende professionals heb je daar een
Op de Middelhoeve kom ik in gesprek
de wijk aanwezig bent. Het ligt aan je
jongeren van 12 tot 18 jaar met een
groter bereik om zaken voor elkaar te
met een mevrouw die daar al 2,5 jaar
uitstraling en hoe je mensen benadert.
licht verstandelijke beperking hun
krijgen.”
in een flat woont: “Er is leuk contact
Ik zal niet zeggen dat er nooit iets gethuis hebben. Het is hier rustig woHoe is het momenteel met de
met elkaar want we zijn allen nieuw
roepen wordt als ik door de wijk fiets,
inbraakpreventie gesteld? Is zij
hier in deze flat. Ik woon mooi, ik heb nen met normale straten met trottoir.
maar als dit gebeurt ga ik zeker het
Verkeer en voetgangers, ieder weet z’n op de goede weg of is er nog veel
uitzicht op het park. Ja, jammer dat
gesprek aan.”
plaats. Geen obstakels, bloembakken
werk aan de winkel?
sommige voorzieningen niet door zijn
Door Hylco Tamminga
en randjes in de weg. Er wonen hier
gegaan. Dat heeft te maken met de
economische crisis. Zo zouden er een
redelijk veel kinderen en die kunnen
stuk verderop ook sociale woningen
hier op straat spelen. De wijk is deels
komen, maar ja.”
koop- en deels sociale woningbouw.
De Utrechtsestraatweg was vroeger
Meld u aan als geïnteresseerde voor e-mails van ons wijkplatform!
Daarna wandel ik verder door open
een belangrijke doorgaande route
U ontvangt dan de agenda, notulen en andere informatie in uw mailbox. Zo
terrein richting een brug over de tram- naar Vreeswijk en het zuiden van het
blijft u op de hoogte.
baan.
land. Langs het kanaal staan oude
We kunnen u dan ook bereiken als er iets speelt in de wijk of we een vraag aan
In Huis de Geer - Zuid ontmoet ik een
huisjes. Die waren ooit van een bedrijf
u als wijkbewoner willen stellen. Een kort bericht naar mij met uw aanmelding is
bewoner die me van alles wijs maakt.
die daar zat, nog voor het Amsterdamvoldoende. Stuur uw mail aan secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl
“Hier stond ooit het Huis de Geer. De
Rijnkanaal gegraven werd. Veel ervan
Ton Visser, secretaris
naam De Geer heeft niets te maken
zijn verbouwd en aangepast.”
met de familie De Geer, die was van
Door Peer van Halderen

Wandelingen door onze buurt

In Huis de Geer geen obstakels

Als biker
ben je direct
aanspreekbaar

Oproep aan alle wijkbewoners

Verheugend nieuws:

Buurtactie een groot succes

Einde gevaarlijke
fietsroute in zicht

Iedereen
is blij met
dierenwei

D

e als onveilig ervaren fietsroute van Blokhoeve naar Zuilenstein wordt aangepakt. Er
komt een veilig fietspad. Al in de
eerste maanden van 2015 zullen de
werkzaamheden starten.

M

isschien stond uw handtekening er ook wel tussen,
tussen de 741 handtekeningen van wijkbewoners voor
behoud van de dierenweides. Het
was overduidelijk dat de bewoners
in de wijk blij zijn met de dierenwei. In een aantal dagen ging een
petitie als een lopend vuurtje door
de wijken om steun te vragen voor
het behoud van de dierenweides.

Wat was er aan de hand?
Het college van B en W had als
bezuiniging in de begroting
voorgesteld om de vijf dierenweides
te sluiten. Dat zou een besparing
opleveren van 52 duizend euro per
jaar. Wijkbewoners kwamen dat
pas een week voordat de raad zou
beslissen te weten en brachten hun
bezorgdheid hierover ter sprake bij
ons wijkplatform.

©PS
De demonstrerende buurtbewoners strijden ervoor dat de dierenweide voor altijd blijft.

W

e hebben juist dit huis gekocht, omdat we vandaar
uit zo’n geweldig uitzicht
hebben op de dierenweide, vertelt
Frank, een bewoner van de Van
Anrooylaan.

Hij is druk doende met zijn buurvrouw
een spandoek op te hangen met
daarop de duidelijk leesbare en niet
mis te verstane boodschap:
DE DIERENWEIDE MOET BLIJVEN.
“Hoe fantastisch is het voor ons en
onze kleine kindjes om ’s morgens door
hanengekraai te worden gewekt!”
vervolgt hij.
“Ja”, beaamt een oudere heer, bewoner
Wat te doen?!
van een zijstraat die zich bij ons
Het wijkplatform besloot dat het
belangrijk was om zo snel mogelijk het voegde met zijn boodschappentas:
“Ik woon hier al meer dan dertig
geluid uit de wijk te laten horen over
jaar. Dagelijks kom ik wel langs de
deze plannen. De mening van enkelen
dierenweide. Sommige dieren kennen
is niet genoeg, het moet breed
mij. Ik heb door de jaren heen een
gedragen worden. Hoe bereik je velen
band met ze gekregen.
in korte tijd? Met een petitie!

Dierenweides
hebben een
sociale en
educatieve
functie
Zou de petitie breed gesteund
worden door de wijkbewoners en een
duidelijke boodschap bevatten, dan
konden we dit geluid laten horen bij
het college en de gemeenteraad. En
die boodschap kwam!

Ik begrijp best dat de grote hertenbok
het veld moet ruimen. Er dreigt teveel
inteelt te ontstaan. Ik zal hem straks
zeker missen. Ik zou nog veel meer
over de dieren willen en kunnen
vertellen, maar ik heb diepvries in mijn
tas, ik moet gauw naar huis.”
Twee verzorgsters van het kinderdagverblijf Skippy van de Stichting Reinaerde, komen met enkele kinderen in en
naast de wandelwagens aan gelopen.
Een van hen vertelt dat het een dagelijks feest is voor de kinderen om naar
de dierenweide te gaan.
Er zijn kinderen die bang waren
voor de diverse geluiden van de

veestapel. Door ze voorzichtig en
veilig van achter het hek kennis te
laten maken met die dieren verdween
langzamerhand hun angst helemaal.
Hun snoetjes stralen bij het zien van
de haan die komt bedelen om iets
lekkers. Een glimp van herkenning,
hoe vaag ook, is zichtbaar op hun vaak
uitdrukkingsloze toetjes.
Een dame die een rolstoel met daarin
een oudere dame voortduwt, houdt
halt bij een van de bankjes. Zij vertelt
dat ze als vrijwilligster van Intermezzo,
het dagbestedingscentrum in de
wijk Zuilenstein, regelmatig met
haar cliënten in het park wandelt en
steevast de dierenweide aandoet. De
mensen beleven veel plezier aan de
dieren.
Ze praten over de geiten die ze zelf
ooit hadden of de eigen kippen die
voor lekkere verse eitjes zorgden. Ze
genieten van de rondfladderende
duiven en ze zouden maar wat graag
eventjes over het kopje van een schaap
aaien dat hen van achter het hek al
herkauwend staat aan te staren.
Bovenstaande reacties zijn een korte,
maar veelzeggende impressie van de
middag waarop twee buurtbewoners
het spandoek ophingen. Een van hen,
Loes van Nispen, voerde in 2004 ook
al actie tegen een voorgenomen plan
van de gemeente om de dierenweide
te sluiten. Haar overleden man maakte
zelfs toentertijd het spandoek. Het
plan werd in 2004 niet uitgevoerd.
Nu, tien jaar later, is er opnieuw sprake
van.
Door Cora de Bruijne

De argumenten voor het behoud van
de dierenweides werden ruimschoots
ondersteund: de kostenbesparing
die de sluiting oplevert is minimaal,
terwijl het gemis van de dierenweide
in de wijk groot zal zijn. Dierenweides
hebben een sociale en educatieve
functie. Het zijn plekken waar mens
en dier elkaar kunnen ontmoeten.
Ze brengen een stukje natuur in de
verstedelijkte omgeving en bevorderen
zo ons welzijnsgevoel. Het is ook een
plek waar mensen als dagbesteding of
als vrijwilliger met toewijding aan de
slag zijn.

Wacht maar, het wordt veilig op de Elzenhoeve.

De gemeente heeft aangegeven dat ze
deze fietsroute eerder dan de bedoeling was (namelijk pas in 2017) gaat
aanpakken.

Graven en herbestraten
Wat gaat er gebeuren:
• Een fietspad aanleggen op de Elzenhoeve langs het NBC gebouw.
• Graafwerkzaamheden i.v.m. een gasleiding onder de parkeerplaats.
• Een gedeelte van de Elzenhoeve
herbestraten.
Door de redactie

Iets niet in orde
in de openbare
ruimte?

Hoe liep het af?
De gemeenteraad van
Nieuwegein heeft unaniem in de
Begrotingsraad een amendement
ingediend om de dierenweides in
2015 open te houden en in dat jaar in
dialoog met de bewoners te bekijken
hoe het daarna verder moet. Het
college nam het amendement over.
Daarmee zijn de dierenweides voor
het jaar 2015 gered. En lopen de
dieren zoals geiten, schapen, kippen,
kalkoenen en nog veel meer voorlopig
nog gezellig in de dierenweide rond.
Door het bestuur van het Wijkplatform

©PS

Uw mening over 1 jaar Wijkkrant
Het Wijkplatform heeft nu vier Wijkkranten uitgebracht. Wij zijn zeer
benieuwd wat u als lezer ervan vindt.
Leest u de krant met veel plezier dan
horen wij dat graag. En als u tips heeft
of wensen dan willen wij dat helemaal
graag horen. Met uw mening kunnen
we deze krant misschien nog beter een
krant voor én van de wijk laten zijn.

Stuur uw tips of mening naar de redactie. Wellicht dat we uw opmerking
plaatsen in de volgende krant.
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
Postadres: Wijkkrant ZHGB,
Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein

Bel de servicelijn
 14 030 (lokaal tarief).
Vraag om een meldingsnummer.
U kunt ook digitaal melden
www.nieuwegein.nl/meldingopenbareruimte
Andere wijktelefoonnummers
Gezondheidscentrum
Mondriaanlaan:  030-607 67 60
Huisartsenpraktijk Jutphaas:
 030-603 13 60

Spaans eten aan
de Herenstraat

L

ekker eten kan op vele
plaatsen in Nieuwegein. Van
hoogstaand à la carte tot
ouderwetse pannenkoeken. Voor
iedere portemonnee is er wel een
passend restaurant. Aan de rand
van onze wijk vinden we een mooi
voorbeeld: de Tapazz Gastrobar.

Ik heb de aankleding van de zaak
helemaal omgegooid: van een donker
naar een licht interieur. Als je van buiten naar binnen kijkt moet je kunnen
zien wat hier allemaal aan de hand
is. Eten is licht, licht is eten. Dat past
beter bij mijn ‘nieuwe koken’, zegt
John Sanders, de eigenaar en kok van
eethuis Tapazz aan de Herenstraat. Bij
zijn nieuwe keuken past een nieuwe
naam. Het vertrouwde restaurant heet
daarom voortaan Gastrobar.

Breder publiek
Sanders, die een paar keer per jaar
naar Spanje gaat om op de hoogte te
blijven van culinaire ontwikkelingen,
vindt de Iberische keuken een van de
meest fantastische keukens ter wereld. In Spanje is de laatste jaren een
trend ontstaan waarbij sterrenchefs
naast hun gerenommeerde restaurants
zaken zijn begonnen om een breder
publiek te bereiken met eenvoudigere
gerechten voor een lagere prijs.
De gerant volgt zijn hart en wil zoals
hij het noemt ‘speels gastronomisch’
koken. Hij wil half januari beginnen

Langer zelfstandig thuiswonen

A
©PS
John Sanders, eigenaar van de Gastrobar

met ongeveer twaalf nieuwe gerechtjes. Daarnaast zijn er nog de ‘specials’,
die laat hij afhangen van seizoen en
aanbod. Zijn doel is om de kaart elke
drie maanden te wijzigen. Zo houdt
hij er zelf plezier in: “Ik wil nieuwe
dingen, dingen die me uitdagen en
waarbij ik mijn verbeelding z’n gang
kan laten gaan”. Er zijn ook gerechtjes
die blijven. Zijn best verkochte tapaa
tje bijvoorbeeld: Rillette van makreel
met geroosterde kappertjes in een
krokant deegbakje.
U bent van harte uitgenodigd in de
Gastrobar.
Door de redactie

lgemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) is een sociale
hulpdienst die gerund wordt
door vrijwilligers en die hulp
geeft aan kwetsbare inwoners
van Nieuwegein, met als doel het
bevorderen van hun welzijn.

Circa 7.000 keer per jaar wordt hulp
en ondersteuning geboden aan medemensen met beperkingen als gevolg
van ziekte, handicap of ouderdom. De
gratis ondersteuning die de AHN biedt
is erop gericht dat deze groep mensen zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen.
Vanaf 2015 gaan gemeenten taken
uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) vallen. Gemeenten worden
dan verantwoordelijk voor de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo) 2015, waarin de zelfredzaamheid van mensen centraal staat.
Zij proberen de ondersteuning bij
zelfredzaamheid en participatie van

kwetsbare inwoners zoveel mogelijk
op te lossen door de eigen mogelijkheden van mensen en hun omgeving aan
te spreken

In dit verband willen we graag de gratis ondersteuning die de AHN nu al 40
jaar levert aan kwetsbare inwoners in
Nieuwegein onder de aandacht brengen.
Voorbeelden zijn: begeleid vervoer,
boodschappen doen, tuinonderhoud,
klusjes in en om het huis, administratieve hulp, regelhulp, sociaal contact en
recreatieve activiteiten, zoals winkelen,
wandelen of fietstochten maken op de
AHN-duofiets.
Vrijwilligers staan klaar als hulp van
familie, vrienden of bekenden niet
voldoende is of als professionele instellingen geen hulp kunnen bieden.
Heeft u een hulpvraag of wilt u vrijwilliger worden, neem dan contact op via
030-6067409.
Monique Laurier, voorzitter AHN
www.hulpdienstnieuwegein.nl

Wijkplatformvergaderingen

W

ilt u zelf initiatief nemen,
wilt u iets organiseren of
heeft u een idee voor een
betere of leukere wijk? Vertel het
ons in een van de vergaderingen.
Graag vooraf even aanmelden
zodat we rekening kunnen houden
met uw komst.

Pluto
spreekt
merkwaardige loopeendengedrag. Die
eenden zijn gewoon meester in het
vermijden van de te watergang. Hoezo
vreemde beesten? Alle andere dieren
mogen ook natuurlijk.
Schrijf het op voor uw Wijkkrant.
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
Postadres: Wijkkrant ZHGB,
Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein

Onze stelling

Het schoonhouden van de straat
is een taak voor de burger.
Wat vind u hiervan? Stuur uw mening aan de redactie.
Onder de inzenders wordt een cadeaubon

Dinsdagen in 2015

Samenw
er
aan eenken
fijne buu
rt

27 januari
10 maart
21 april
2 juni
7 juli
8 september
27 oktober
Wij zijn
15 december
elkaars
buren.nl
Door het bestuur van het Wijkplatform

U bent
als bewo
een de
skundig ner
uw wi
jk. Als e van
geen
ander
we
er nodig et u wat
is voor
buren
en uzelf uw
.
Het wi
jk
is dé ple platform
ideeën k om uw
te besp
en miss
re
chien te ken
realise
ren.

Onder de groene accolade staan betaalde advertenties.
Wilt u ook reclame maken via 3.300 brievenbussen in
Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve? Neem dan
contact op met de redactie.

Passend kadoooo
Deze tekening van de domtoren is te
groot voor deze advertentieruimte.
Kom hem in het echt bekijken
dan is ie tot 1,5 meter hoog!
En hij is te koop.
Leuk als decemberkado
voor ‘oude’ Utrechters.

Bespreek dan meteen de
mogelijkheden voor het
tekenen van uw huis.
Kom langs op Mahlersingel 4
of bel voor een afspraak: 06 30725952

...betekent wat voor u

3.300
adressen
Op deze plaats had uw
advertentie kunnen staan.
Vanaf € 55,Neem contact op met De Wijkkrant
en adverteer de volgende keer.
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De redactie zit te springen om hondenen loopeendenverhalen. Er moeten
toch baasjes te vinden zijn die de allernieuwegeinigste fratsen of toestanden
van hun geliefde huisdieren puntgaaf
weten op te schrijven?
Misschien houdt u wel een hondendagboek bij. En wellicht zit u vaak
naast de vijver te studeren op dat

U kunt ook vast lid worden van het
wijkplatform. Een leuke manier om uw
medewijkbewoners te ontmoeten.
Het wijkplatform vergadert op dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in
buurthuis Kerkveld, Kerkveld 63a, 3431

EC Nieuwegein. De agenda voor de
vergadering is, zodra deze beschikbaar
is, te vinden op de website
wijzijnelkaarsburen.nl

