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Tweede inloopbijeenkomst
Doorontwikkeling
Natuurkwartier

Aan de rand van Stadspark Oudegein ligt het Natuurkwartier
Nieuwegein waar onder andere de kinderboerderij en het
Milieu Educatie Centrum (MEC) zijn gevestigd. De gemeente
wil samen met partners dit unieke gebied naar een nieuwe
fase brengen. In de afgelopen periode is er met de participerende organisaties in het gebied en de omgeving een
verkenning gedaan naar de mogelijkheden en zijn er drie
denkmodellen verder uitgewerkt.
Op dinsdag 19 februari is er een tweede inloopbijeenkomst
waarbij u wordt bijgepraat over de stand van zaken rond de
doorontwikkeling. Ook krijgt u deze avond deze avond een
toelichting op het plan om de molen weer maalvaardig te
maken. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te
wonen. U kunt die avond tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen bij het MEC op het terrein van het Natuurkwartier,
Geinoord 9. Aanmelden is niet nodig.
Gedurende de avond kun u vrij inlopen en de informatiepanelen bekijken. Ook kunt u het gesprek aangaan met
andere Nieuwegeiners, wethouders en/of medewerkers van
de gemeente. Er is ruimte voor vragen en reacties op de
plannen. ●
Van links naar rechts Aaron, Dimitri, Alessandro en Liesbeth

Bouwen aan je toekomst

De Ambachtsschool

D

e Ambachtsschool, gevestigd op de Museumwerf in Vreeswijk, werkt aan de herbouw van een middeleeuwse Stadskraan, die eeuwenlang op het Wed bij de Ganzenmarkt in
Utrecht heeft gestaan. Over een paar jaar staat de nagebouwde
kraan op de Bemuurde Weerd. Het doel is om vooral jonge mensen, door een combinatie van werken en scholing, een mooi vak te
leren. In het reguliere onderwijs is hier niet altijd gelegenheid voor.
Vaardigheden
Tijdens de bouw van de kraan kunnen er twintig mensen worden
opgeleid. Zij volgen vier dagen per week een opleiding in de praktijk door een ervaren leermeester en gaan één dag naar school, het
ROC Techcollege in Nieuwegein. Binnen anderhalf jaar (kan ook
korter zijn) bekwamen de leerlingen zich in bijvoorbeeld hout- of
metaalbewerking, zodat ze na deze periode kunnen doorstromen
naar betaald werk.

Ervaring en inzicht
Alessandro is één van de leerlingen: ‘Ik wil interieurbouwer worden en hoop hier de kennis en ervaring op te doen die ik daar voor
nodig heb. Ik ben nu bezig met een gereedschapskist. In januari
start ik één dag in de week met de opleiding bij het ROC’. Aaron
is net begonnen en oriënteert zich op de mogelijkheden die dit
project hem bieden. ‘Ik wil een mooi vak leren maar wat precies,
dat weet ik nog niet. Maar daar kom ik hier vast wel achter.’

Interesse?
Heb je interesse, of wil je meewerken? Mail naar
info@stadskraan.nl of kom langs (maandag tot en met
donderdag) op de Museumwerf, Wierselaan 113,
Nieuwegein.

De gemeente feliciteert…

Voor wie een evenement
wil organiseren
Evenementenplein

De gemeente wil partijen met initiatieven voor evenementen
bij elkaar brengen, stimuleren en ondersteunen. Daarom
wordt op woensdagavond 20 februari een bijeenkomst voor
organisatoren van evenementen gehouden onder de naam
Evenementenplein. Die vindt plaats bij Dynahouse, Perkins
baan 11. Bent u van plan een evenement te organiseren?
Of wilt u ervaringen van anderen horen? Kom dan naar het
Evenementenplein. U bent van harte welkom.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Gezondheidskundige zorg bij evenementen (uitleg van de
Veiligheidsregio Utrecht over waar u op moet letten en hoe u
zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden).
• Rijnhuizen (Club Rhijnhuizen vertelt over geschiedenis en
toekomst van het gebied en kansen voor evenementen).
• Evenementen en geluid (een akoestisch adviseur vertelt
over geluidnormering, metingen en mogelijkheden om overlast te beperken)
• Een korte toelichting over het aangekondigde nieuwe
gemeentelijke evenementenbeleid door wethouder John van
Engelen en evenementencoördinator Willie van Dam.
Na afloop is er een netwerkborrel om elkaar (beter) te leren
kennen en in gesprek te gaan.
Wanneer: woensdagavond 20 februari, van 19.30-21.30 uur
Waar: Dynahouse, Perkinsbaan 11, 3439 NDNieuwegein
Aanmelden kan bij Corine Polak via mail
c.polak@nieuwegein.nl of tel. (030) 752 40 46.
Meer informatie: bij Willie van Dam, evenementencoördinator, mail w.vandam@nieuwegein.nl of tel. (030) 607 1358 ●

Raad en commissies
Raadsinformatiebijeenkomst,
14 februari, 20.00 uur, 4e etage Stadshuis
Onderwerp: Regionaal Economisch Perspectief en
programma
Doel: Informeren over de resultaten voor Nieuwegein
De uitnodiging voor deze bijeenkomst staat tevens vermeld
op de website van de gemeente.
…het echtpaar Van der Sluiszen- van der Bilt (foto links) en het echtpaar Geelhoed – Trentelman (foto rechts) met hun zestigjarig huwelijk.
Beide echtparen kregen bezoek van burgemeester Frans Backhuijs die hen na een hartelijke felicitatie in de bloemetjes zette.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie
via tel.14 030 of via mail: griffie@nieuwegein.nl.

