Donderdag 30 mei

Alles over het bezoek van het Koningspaar
Donderdag 30 mei brengen Koning
Willem-Alexander en Koningin
Maxima een bezoek aan Vreeswijk.
Nieuwegein is er trots op het Koninklijk paar te mogen ontvangen.
U bent van harte welkom daar
morgen bij aanwezig te zijn. Een
unieke kans om de Koning en Koningin van dichtbij te zien!

Oud Jutphaas, Huis de Geer, Blokhoeve en Componistenbuurt:
woensdag 5 juni (Rijnhuyse school)
Batau-Noord tot aan Barnsteendrift en de Walnootgaarde:
woensdag 5 juni (scholen Batau-Noord)
Zet uw papier vóór 18.00 uur buiten, dan neemt de school of vereniging het mee.
De exacte straten van deze en andere wijken vindt u op www.rmn.nl/afvalkalender.
U kunt uw oud papier ook naar het afvalbrengstation of naar één van de ondergrondse containers brengen die verspreid over Nieuwegein staan. De dichtstbijzijnde container vindt u via www.rmn.nl/afvalkalender.

Wijknetwerkvergaderingen

Het programma duurt een half uur. Na
aankomst uit Vianen snelt het Koninklijk
paar naar de Dorpsstraat. Daar is vanaf
14.30 uur gelegenheid het Koningspaar
te zien. Vervolgens lopen Koning WillemAlexander en Koningin Maxima van de
Dorpsstraat over de Hoge Brug, langs de
kade van de Oude Sluis.

Zuilenstein/Huis de Geer/Blokhoeve:
Buurthuis Kerkveld, Kerkveld 63a, donderdag 30 mei, 20:00 uur.
Zandveld/Lekboulevard:
De Rank, Lupinestraat 11, donderdag 30 mei 20:00 uur.
Batau-Noord:
Buurthuis Feniks, nedereindseweg 401, dinsdag 4 juni 20:00 uur.

Activiteiten Natuurkwartier

Langs de wandelroute wordt het paar
begroet door leerlingen van de Willem
Alexanderschool en toegezongen door
een schipperskoor. Het Koningspaar is
getuige van een schouwspel waarin de

Op dagexcursie met Vogelwacht naar Drenthe
Hier vindt u wollegras, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw. Het gebied is geliefd bij amfibieën en reptielen zoals de kamsalamander, levendbarende hagedis en
adder. We hopen o.a. de grauwe klauwier, wielewaal, geelgors, tapuit en verschillende roofvogels aan te treffen.

Meer informatie?
De meest actuele informatie vindt u op:
 www.nieuwegein.nl/koningspaar
 facebook.com/gemeente.nieuwegein
 Op twitter: @gem_nieuwegein met als
hashtag #WMNG.
geschiedenis van Vreeswijk wordt verbeeld. Vanuit de publieksvakken aan
weerszijde van het water hebt u prachtig
zicht op het Koninklijk paar. Via een
korte stop op het Kippebruggetje lopen
de koning en de koningin verder tot het open en bieden plek aan zo’n vijfduizend
einde van de Oude Sluis.
mensen. Bij grote drukte kan vanuit oogpunt van veiligheid besloten worden
Daar vertrekt het Koningspaar rond 15.00 geen mensen meer tot de publieksvakken
uur naar IJsselstein. Het bezoek maakt toe te laten. En rest de toezichthouders
deel uit van een reeks van twaalf bezoe- geen andere mogelijkheid mensen te
ken die de Koning en Koningin na de vragen huiswaarts te keren en thuis de
troonswisseling aan alle provincies van live-uitzending te volgen.
Nederland brengt.
Voorbereidingen
Publieksvakken om 12.30 open
In de nacht en ochtend voorafgaand aan
Vreeswijk is pittoresk en het gebied waar het bezoek treft de gemeente voorbereide Koning en Koningin komen is klein. dingen om het Koningspaar te kunnen
Desondanks bieden wij u zoveel mogelijk ontvangen. Zo worden straten schoongede gelegenheid het koningspaar te zien
en te begroeten. Op de Oude Sluis en de Live uitzending
Dorpsstraat zijn daarvoor twee grote Het bezoek van het koningspaar is vanaf
publieksvakken ingericht:
14.00 uur rechtstreeks te volgen op:
pen.nl, rtvutrecht.nl en op de gemeen Publieksvak Dorpstraat:
telijke website: www.nieuwegein.nl.
ingang nabij Kippebruggetje
RTV Utrecht zendt vanaf 18.00 uur een
samenvatting uit; de NOS zorgt tussen
 Publieksvak Oude Sluis:
19 en 20 uur voor een half uur durende
ingang Lekstraat
samenvatting van het bezoek aan de
Vol is vol
provincie.
De publieksvakken zijn vanaf 12.30 uur

Oud papier deze week

Het Fochteloërveen is een van de laatste hoogveengebieden in Nederland en ligt op
de grens van Drenthe en Friesland. Vanuit de uitkijktoren in Ravenswoud is er een
prachtig uitzicht over het gebied waar sinds enige jaren de kraanvogel broedt. Op
de terugweg brengen we een bezoek aan de vogelkijkhut Diependal te Oranje.
Indien de tijd het toelaat, kunnen we bij Diependal ook nog bij het vloeimeer gaan
kijken. Als we een paar honderd meter lopen, komen we uit bij een kijkscherm. In
Diependal maken we kans op: roodhalsfuut, dodaars, grote zilverreiger, bruine
kiekendief, gele en witte kwikstaart, lepelaar, veldleeuwerik en diverse eendensoorten.
maakt en publieksvakken ingericht. Ook
verdwijnt een aantal terrassen en wordt
een flink aantal hekken geplaatst. Voor
de veiligheid van het Koningspaar en het
Foto’s gevraagd
Stuur uw mooiste foto van het Koninklijk bezoek op naar het mailadres
persvragen@nieuwegein.nl. Op de website verschijnt een fotoverslag.
publiek zijn de rijbanen van een paar
straten niet toegankelijk voor het publiek.
De woningen en winkels blijven echter te
voet bereikbaar en de winkels zijn gewoon open.

Vertrek: 06.00 uur bij de Blokhoeve. Kosten: 12,50, gebaseerd op volle auto's en
af te rekenen met de chauffeur. De excursieleider is Rob Borst.
Aanmelding tot uiterlijk 24 uur voor de excursie bij Rob Borst:
robborst@vogelwacht-utrecht.nl of bij Monique Kersten:
moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl, tel. 030-6050628.
Deelname is pas definitief na bevestiging.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Princen

Overigens zijn ook tijdens het bezoek van
het koninklijk paar de winkels geopend.
Twitter mee!
Van plan te twitteren tijdens het bezoek
van het koningspaar? Graag! Gebruik
dan #WMNG (Willem en Maxima Nieuwegein).

Dresscode:
oranje!

De heer Jan Princen ontving 25 mei een Koninklijke Onderscheiding uit handen van
burgemeester Frans Backhuijs. De heer Princen is benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor het sinds 1986 verrichten
van verschillende nevenactiviteiten op het gebied van psychologie.

Kom met de fiets
In de kern Vreeswijk zijn geen mogelijkheden om uw auto te parkeren. Hier is ook
een wegsleepregeling van toepassing.
Daarom: Kom met de fiets! In de Prins Hendriklaan is een grote fietsenstalling geplaatst. Hiervandaan kunt u te voet de publieksvakken bereiken. Zie kaartje hiernaast. De fietsenstalling valt buiten het getoonde kaartje.

Woensdag 29 mei 2013

Grote aanloop opening buurtplein Batau
Raadsbijeenkomsten mei en juni

Afgelopen zaterdagmiddag was de feestelijke opening van buurtplein Batau,
Dukatenburg 1. De grote aanloop van
wijkbewoners zorgde voor een gezellige
drukte. Vrijwilliger en buurtbewoner
Simone ter Horst (midden op de foto)
verrichtte samen met wijkwethouder
Johan Gadella (links op de foto) en directeur/bestuurder MOvactor Dennis Duiker
de officiële openingshandeling. Daarna
konden bezoekers de verschillende mooie
ruimten in het nieuwe wijkcentrum bekijken. Lunchroom Fair’s serveerde lekkere
hapjes. MOvactor liet bezoekers kennismaken met beweegactiviteiten en creatieve activiteiten. Ook konden aanwezigen een kijkje nemen in de dicht-bij-huis
bibliotheekservice.
Ontwikkeling buurtpleinen
MOvactor ontwikkelt vijf wijkcentra ofwel buurtpleinen in opdracht van de
gemeente. Sommigen op hun huidige
plaats, anderen op een nieuwe. In de

Op woensdag 29 mei vergadert de gemeenteraad.
De (voorlopige) agenda voor deze vergadering kent een groot aantal hamerstukken.
Het enige bespreekstuk in de vergadering is de Herontwikkeling RijnhuizenZandveld-Parkhout. Dit onderwerp trok tijdens de commissiebehandeling veel belangstelling.
De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het
Stadshuis, Stadsplein 1.
5-6 Raadsinformatiebijeenkomst over financiële stukken
Op woensdag 5 juni 2013 vindt er een raadsinformatiebijeenkomst over financiële
stukken, zoals de jaarrekening 2013, de jaarrekening van het Grond- en Parkeerbedrijf en de Voorjaarsnota 2013 gecombineerd met de Kadernota 2014.
Het openbare deel van deze raadsinformatiebijeenkomst begint om 19.45 uur in de
raadzaal. Na een plenair startdeel vindt er een drietal technische vragenrondes
plaats verdeeld over de werkvelden van de commissies ABZ, ROM en Samenleving
(raadzaal en commissiekamers). Het openbare deel is door iedereen bij te wonen.
brede buurtpleinen komen verschillende
Foto: Johan Nebbeling.
functies samen. Bewoners kunnen terecht
voor welzijn (activiteiten) en ontmoeting mogelijk) voor zorg (huisartsen, apo(lunchroom Fair’s , leestafel) en (waar theek, fysiotherapie).

Horen, zien en spreken over ‘Herboren kantoren’
Bezoekers bekijken leegstaand kantoorpand in verbouwing naar
appartementen aan de Krijtwal 41. Foto: Johan Nebbeling.

Het kan in Nieuwegein. Transformatie
van leegstaande kantoren naar andere
functies zoals (starters)appartementen.
De provincie Utrecht en de gemeente
Nieuwegein organiseerden 22 mei de
kantorenmiddag ‘Herboren kantoren’.
Gedeputeerde Ralph de Vries en wethouder Johan Gadella ontvingen de bezoekers in een deels leeg kantoorpand.
Meer dan honderd geïnteresseerden en
deskundigen kwamen daar bij elkaar om
te horen en spreken over de succesvolle
aanpak van kantorenleegstand in Nieuwegein en mogelijke doorbraken daarin.
Met een rondgang langs de kantoortransformaties konden bezoekers de veranderende panden zelf beleven.

Kunstwerken DE KOM krijgen betekenis
Met een boeiende introductie door kunsthistoricus Benno Spijker, zijn donderdag
22 mei twee kunstwerken in DE KOM
officieel ingewijd. Ariane Kop (directeur
van DE KOM) sprak bij de inwijding van
het led-schilderij van kunstenaar Laurent
Grasso uit dat zij het een waardevolle
beleving vindt voor de bezoekers van het
stadstheater en kunstencentrum. “Het
schilderij refereert aan de oorsprong van
theater en kunst en brengt dit op magische wijze samen met de mythologie.
Dat past perfect bij DE KOM, een plek die
verschillende mensen en vormen van
kunst en cultuur samenbrengt”. Hans
Reusch (wethouder cultuur) verrichte
vervolgens de inwijding van de lichtinstallatie ‘Colour the Theatre’ van kunstenaar Claudia Wissmann. Hans Reusch:
“Deze lichtinstallatie zet het gebouw in
the picture en geeft een bijzondere sfeer
aan het stadshart. Je ziet het van verre
en het verleidt je als het ware tot een
bezoekje aan DE KOM. Een bijzonder
mooie aanwinst voor onze stad!”
Led-schilderij van Laurent Grasso
Grasso creëert met dit schilderij een
‘videofossiel’: een droom waarin plekken
uit de mythologie tot leven komen. In die
droom is het mogelijk om een camera in
de Oudheid te plaatsen en om een im-

Colofon
De gemeentepagina is een uitgave van de
gemeente Nieuwegein,
unit communicatie.
mail: redactie@nieuwegein.nl
Foto's: redactie en archief gemeente
Nieuwegein.
Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030
Fax: (030) 604 50 16

van de regenboog aannemen. De feestelijke lichtsnoeren verlichten ook meteen
de foyers, waardoor geen extra lampen
nodig zijn aan de plafonds. De lichtkunstenaar Claudia Wissmann heeft speciale
lichtprogramma’s voor de aanwezige
installatie gemaakt, met verspringende
en gecombineerde kleuren. Elk programma heeft een eigen sfeer en betekenis,
zodat de verlichting elk moment kan
pressie van het landschap uit Homerus’ aansluiten bij de stemming of het thema
‘Odyssee’ te laten zien. In de ‘Odyssee’ van een voorstelling, activiteit of feestworden denkbeeldige plaatsen gemengd dag.
met bestaande plekken op de wereld. In
de videofossiel kan zo’n reis door tijd en Algemeen
verbeelding terugleiden naar de uitvin- Sinds september 2012 kan het publiek
ding van theater. Het doel van Grasso’s genieten van het prachtige nieuwe DE
lichtkunstwerk in DE KOM is dat alle KOM, stadstheater en kunstencentrum.
bezoekers die via de hoofdingang bin- Niet alleen de architectuur van het genenkomen met de film in aanraking ko- bouw is bijzonder. Er zijn ook twee
men. Het werk brengt ze in een staat van kunstwerken te zien, die zorgen voor een
verwondering zoals ook theater dat kan. extra visuele beleving tijdens een bezoek
aan DE KOM. Zowel het gebouw als de
Lichtinstallatie ‘Colour the Thea- kunstwerken zijn in opdracht van de
gemeente Nieuwegein tot stand gekotre’ van Claudia Wissmann
De glazen gevels van DE KOM zijn rond- men.
om, op iedere verdieping, voorzien van
gekleurde led-verlichting. De print op de De lichtkunstwerken zijn tot stand gekogevels is de drager van het licht en ver- men door de 1% regeling beeldende
spreidt een sfeervolle gloed over het kunst die de gemeente Nieuwegein hanglas. De led-verlichting wordt via een teert voor kunstopdrachten in de opencomputer bediend en kan alle kleuren bare ruimte.
E-mail: gemeente@nieuwegein.nl
Website: www.nieuwegein.nl
Facebook: www.nieuwegein.nl/

gemeente.nieuwegein
Twitter: @Gem_Nieuwegein
Stadswinkel
De Stadswinkel is geopend op:




Servicelijn en afval(inzameling)
Vragen/klachten over uw
woonomgeving? Bel de Servicelijn, tel. 14
030.
Vragen over afval(inzameling)? Bel
Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN), tel. 0900 - 6039 222 (lokaal tarief).

Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur E-loket
Melding openbare ruimte, een afspraak
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur maken voor een paspoort, een vergunning aanvragen. Dit en nog veel meer

11-6 Commissievergaderingen over financiële stukken
Op deze avond vinden achter elkaar drie commissievergaderingen plaats over de
financiële stukken, die op 5 juni informatief zijn besproken. Om 19.30 uur wordt
begonnen met de commissie ABZ; daarna vergadert om 20.45 uur de commissie
Samenleving en tot slot vanaf 22.00 uur de commissie ROM. Nadere informatie
volgt in de publicatie van volgende week
12 / 13-6 Reguliere commissievergaderingen ABZ, ROM en Samenleving
Woensdag 12 juni 2013 vergaderen zowel de commissie ABZ als de commissie
ROM en op donderdag 13 juni de commissie Samenleving, aanvang 19.30 uur.
Nadere informatie over de agenda en de te behandelen onderwerpen volgt in de
publicatie van volgende week.
19–6 Commissievergadering ROM en raadsinformatiebijeenkomst ROM
Op woensdag 19 juni vindt er een extra commissie ROM plaats, die om 19.00 uur
aanvangt. Daarna, om 20.30 uur, start een raadsinformatiebijeenkomst. Beide bijeenkomsten gaan over de Binnenstad. Nadere informatie volgt in een van de volgende publicaties.
Algemene informatie
Alle bovengenoemde bijeenkomsten –voor zover openbaar- zijn geheel of gedeeltelijk bij te wonen. De stukken voor de bijeenkomsten tot en met 5 juni 2013 vindt u
op het raadsinformatiesysteem (ris.nieuwegein.nl). Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030.

Samen vierde Nieuwegein de Duurzame Dag
Zondag stond Nieuwegein in het teken van duurzaamheid. Kijk voor meer informatie en een (foto)verslag op www.nieuwegein.nl/duurzamedag.

Proefroute in de binnenstad.

Foto: Fotoclub Nieuwegein, E. Politiek

Opening Energiefiets in het Natuurkwartier. Foto: gemeente Nieuwegein

Repair Café Nieuwegein zaterdag 1 juni

In het Milieu Educatie Centrum, aan de Geinoord 9 staan op zaterdag 1 juni tussen
14.00 en 17.00 uur diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, houtbewerkers
en een fietsenmaker helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Mensen die het
Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is
welkom, en maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café
weten bijna altijd raad. Gereedschap is aanwezig, grote
onderdelen (zoals bijvoorbeeld fietsbanden, trappers)
moeten zelf meegenomen
worden.
Elke eerste zaterdag van de maand
Het Repair Café Nieuwegein is elke eerste zaterdag van de maand (behalve juli/
augustus) van 14.00-17.00 uur.
Kijk voor actuele informatie op www.repaircafe.nl.
kunt u digitaal doen.
Voor enkele producten heeft u een DigiD

Milieuklachten
Voor milieuklachten veroorzaakt door

inlogcode nodig.
Kijk op: www.nieuwegein.nl/e-loket

bedrijven kunt u tijdens kantooruren
de afdeling Handhaving bellen,
tel. 14 030. Buiten kantooruren kunt u
bellen naar tel. (030) 606 64 16.

Klachten
Niet tevreden over de behandeling
door (een medewerker van) de
gemeente? Dien een schriftelijke of mondelinge klacht in bij de klachtencoördinator van de gemeente.
Kijk op: www.nieuwegein.nl/klachten

Wijknetwerken
Nieuwsgierig naar wat het wijknetwerk
doet voor uw wijk?
Kijk op: www.nieuwegeinsewijken.nl

