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Avond van de Raad
op 5 september
Op donderdag 5 september is de eerste Avond
van de Raad in het Stadshuis. De Avonden van
de Raad komen in plaats van de commissievergaderingen en raadsinformatieavonden. U bent
daarbij van harte welkom. Als gast op de publieke tribune, als toehoorder of als meespreker.
Ook kunt u in de wandelgangen kennismaken
met de raadsleden of een praatje met ze maken.
Op de eerste Avond van de Raad kunt u om
20.00 uur inspreken over een onderwerp dat
niet op de agenda staat, maar waarover u de
raad wel graag wilt informeren. U kunt zich
hiervoor uiterlijk om 19.30 uur aanmelden bij
de griffier.
De volgende onderwerpen worden op
5 september besproken:
• Uitgangspunten en beoordelingskader U16
van het Regionaal Economisch programma
• Woningomzetting en woningsplitsing

Ontwerpbijeenkomst City made
by you op 24 september

O

p dinsdagavond 24 september ben
je van harte welkom om mee te
denken hoe we City Nieuwegein
levendiger, aantrekkelijker en duurzamer
kunnen maken.
De ontwerpbijeenkomst start centraal. Daar
hoor je wat de vertrekpunten zijn: wat ligt
vast en welke denkrichtingen zijn er?

Daarna ga je in drie workshops aan de slag
en geef je jouw ideeën over:
1. een aantrekkelijk toekomstig
Stationsplein.
2. het levendiger en aantrekkelijker maken
van de pleinen rond het Stadshuis
3. de verbindingen vanuit de omliggende
wijken naar City.

De agenda’s voor de Avonden van de Raad
vindt u op www.nieuwegein.nl/gemeenteraad
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de griffie via tel. 14 030 of via mail:
griffie@nieuwegein.nl ●

Wanneer? Dinsdag 24 september 2019
Hoe laat? 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf
19.15 uur)
Waar? Stadshuis Nieuwegein, Stadsplein 1
Ontwerp je mee? Aanmelden kan via
city@nieuwegein.nl of via het Facebookevent
van de gemeente: City made by you! ●

De gemeente feliciteert…
... Romy Migo (18), winnares van de titel ZomerOndernemer 2019. Met haar bedrijfsidee
informeert zij via verschillende websites en instagramaccounts jongeren, scholen en naasten over
het hebben van of omgaan met psychische klachten. Daarnaast wil zij door haar ervaring in te
zetten gastcolleges geven om leraren en leerlingen te informeren. Dit jaar deden 22 jongeren met
ondernemingsambitie vol enthousiasme mee aan het project ZomerOndernemer regio Utrecht,
Stichtse Vecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het project laat jongeren ervaren hoe het is om een
eigen bedrijf te starten en te runnen. Wethouder Ellie Eggengoor van Economische Zaken was
aanwezig bij de feestelijke afsluiting en bracht de felicitaties aan de jongeren namens gemeente
Nieuwegein over. Jongeren met ondernemersbloed én tussen de 15 en 22 jaar oud kunnen zich
aanmelden voor 2020 via www.zomerondernemer.nl.

… het echtpaar Teunisse met hun 60-jarig huwelijk. Loco-burgemeester Ellie Eggengoor
bracht de felicitaties over namens de gemeente. Foto: Fototeam KenM

Gemeentenieuws
Evenementenkalender
september

Verkeersregelaars bij
HN locatie
Verkeersregelaars zorgen dat fietsers en voetgangers
veilig de Noordstedeweg oversteken. Vanaf 2 september
is de omleidingsroute voor fietsers ingesteld. Het verkeer
op en rond de Noordstedeweg heeft te maken met
omleidingen die zes maanden duren. Vanaf de eerste
schooldag 2 september zetten we op de belangrijke verkeersknooppunten tijdelijk verkeersregelaars in zoals op
de Noordstedeweg ter hoogte van het laden- en lossen
terrein. Daar is het Media Markt afhaalpunt gewoon
bereikbaar.
Voor het bouwrijp maken van de vrij liggende grond op

7

Authentieke dag Vreeswijk
Vreeswijk, Stichting Activiteitengroep Vreeswijk
www.invreeswijk.nl/agenda/authentieke-dag

7

Repair Café
11.00-14.00 uur, MEC, Geinoord 11
repaircafenieuwegein.jouwweb.nl/
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Jubileumfeest IVN
Natuurkwartier, Geinoord 9
www.ivn.nl/afdeling/nieuwegein-ijsselstein-eo
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Werfweekend Museumwerf Vreeswijk
Wierselaan 113
10.00-17.00 uur
www.museumwerf.nl

14/15 Open Monumentenweekend
Diverse locaties in de stad
www.openmonumentendag.nl
14

de hoek van de Herenstraat en de Noordstedeweg
wordt deze locatie zes maanden afgesloten. Dat geldt
ook voor de weg tussen de Noordstedeweg en bouwmarkt Karwei. Voor de veiligheid van de fietsers wordt
de in/uitgang van parkeergarage Stadshuis vanaf de
Noordstedeweg ook zes maanden afgesloten.

Theaterweekend Museumwerf
Vreeswijk
Wierselaan 113
10.00-17.00 uur
www.museumwerf.nl

De vrij liggende grond op de hoek van de Herenstraat en
de Noordstedeweg is bestemd voor nieuwe woningen.
Ontwikkelaar Blauwhoed bouwt hier een appartementencomplex met openbare tuin en ondergrondse parkeergarage. ●

Foto: Rutger Lamers

Koninklijke Landmacht
oefent in Nieuwegein
Van 9 tot en met 13 september oefent de Koninklijke
Landmacht in de gemeenten Houten, Bunnik en Nieuwegein. De militairen verplaatsen zich bewapend door
het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)
munitie.
In Nieuwegein oefent de Koninklijke Landmacht onder
andere bij de Plofsluis. Dit zal gebeuren in de nacht van
woensdag 11 op donderdag 12 september. Bij de oefe-

ning zet de Koninklijke Landmacht ook helikopters in.
Dit kan voor inwoners te zien en te horen zijn.
De helikopters blijven ’s nachts aan de grond.
De Koninklijke Landmacht doet er alles aan om overlast
te voorkomen. Mocht u toch klachten hebben, dan kunt
u die indienen via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor
vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het
gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar. ●
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PitPop Nieuwegein
19.30 uur, Stadstheater DE KOM
www.pitpopnieuwegein.nl

15

Sluizenloop Atverni
Vreeswijk
www.sluizenloop.nl

15

Sluizenwandeltocht Atverni
Vreeswijk
www.sluizenloop.nl

20

Kolkpop
VSV Vreeswijk, Sportpark Zandveld,
Helmkruid 3
19:00–01:00 u
www.invreeswijk.nl/agenda/kolkpop
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Vreeswijks Kolkfeest
VSV Vreeswijk, Sportpark Zandveld,
Helmkruid 3
19:00 – 01:00 u
www.invreeswijk.nl/agenda/kolkfeest

20-29 Nationale sportweek
www.sportidnieuwegein.nl

21

Veiligheidsdag
12.00-16.00 uur
P-West Spoorstede

28

Nationale Burendag
Diverse locaties in Nieuwegein
www.burendag.nl

