
DOE UW MELDING via:  
 14 030 (servicelijn) 

 www.nieuwegein.nl/inwoner/melden 

 0900 8844 (politie) of 112 bij acuut gevaar,   

      ook als dat niet levensbedreigend is. 

Wijkagenten Hans en Steven presenteerden 
de cijfers over de afgelopen jaren. Daar zit een 
dalende lijn in, met uitzondering van ervaren 
en gerapporteerde overlast. Uit de discussies 
onder de aanwezigen werd duidelijk dat be-
woners wel overlast ervaren, maar soms ook 
ervaren dat het niet serieus genomen wordt. 
Dit is voor de politie echter ook een ‘numbers-
game’: als uit de meldingen/cijfers niet blijkt 
dat bijvoorbeeld overlast regelmatig voor-
komt in een bepaalde buurt, wordt de politie 
op andere urgentere plekken ingezet. Daarom 
heeft melden dus altijd zin! Doe uw meldin-
gen via de gemeentelijke Servicelijn of websi-
te. Of bel de politie. Zie voor de gegevens het 
kader hieronder. 
 

Door: JAN WILLEM KNOP voor WIJKPLATFORM 
CENTRUM-MERWESTEIN  

Voorwoord   
 

BEWONERS BETREKKEN 

Bewoners betrekken. Bij het City in Bloei pro-
gramma zijn veel bewoners van Centrum be-
trokken geraakt. Het is dan ook fijn dat de pro-
grammamakers ook hadden nagedacht over 
het vergroenen van de Markt via de balkons. Al 
hadden de organisatoren ook vooraf de bewo-
ners iets meer kunnen betrekken.   
Bewoners betrekken. De gemeente probeert 
het, maar slaagt er niet altijd in. En maakt ook 
niet altijd goed duidelijk op welke momenten 
dat kan en hoe.  
Bewoners betrekken. Bij het wijkplatform door 

voor de bewoners avonden te organiseren. De 

goede opkomst op beide avonden geeft aan dat 

een deel van de bewoners graag meepraat over 

wat er in de woonomgeving gebeurt. Het wijk-

platform heeft daar een rol in, de vorm is nog 

even zoeken. 

Bewoners betrekken. Samen …  
 

CORRIE VORST, JAN WILLEM KNOP  |   
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 wi jkpla t form.  
 centrummerweste in  

Het bestuur van Wijkplatform Centrum Mer-
westein heeft, op 19 maart voor Centrum en 
op 26 maart voor Merwerstein, bijeenkom-
sten voor de bewoners georganiseerd in bibli-
otheek De tweede verdieping en op het Cals 
College. Het bestuur wil ook af van het verga-
deren om het vergaderen, over zaken die 
bewoners in de meeste gevallen zelf aan de 
gemeente kunnen melden middels de Servi-
celijn 14030 of de website van de gemeente. 

 
 

Voor het wijkplatformbestuur is de les uit bei-

de avonden dat wij meer zichtbaar moeten 

worden voor de bewoners. Dat willen we 

goed organiseren. Wij hebben daarom uit-

breiding van het bestuur nodig! 

Vanuit haar verbindende rol in de wijk zocht het bestuur van het wijkplatform, via twee bijeen-
komsten het gesprek met de bewoners van Centrum en Merwestein.  Om de mening van de be-
woners te horen en om meer betrokken te raken bij elkaar. Maar vooral ook om samen de belan-
gen van de bewoners te kunnen behartigen bij komende ontwikkelingen in de wijken. 

Het SBS6 tv programma ‘De Grote Tuinver-
bouwing’ heeft in mei City groener gemaakt. 
Daarmee moet de binnenstad volgens de win-
keliersvereniging een nog grotere aantrek-
kingskracht gaan krijgen voor de regio. En 
met een drie kwartier durende uitzending is 
Nieuwegein weer meer op de kaart gezet.  
 

LEES VERDER OP PAGINA 4 

De tweede avond werd verzorgd door Mirjam 
uit de Rijtuigenbuurt. Zij liet ons zien hoe in 
haar buurtje in Batau-Zuid de bewoners meer 
betrokken raakten door gebruik te maken 
van KOEK (Klimmen op eigen kracht) commu-
nity building. Een mooi en inspirerend verhaal 
over de verbindende kracht, die mensen in 
hun wijk kunnen vinden wanneer ze vanuit 
hun eigen kracht een gezamenlijk doel na-
streven. In de Rijtuigenbuurt heeft dat zowel 

VERGROENING   

Overlast melden heeft altijd zin! 

Op de eerste avond vertelden Jan en Bea van 
Wijkplatform Galecop waarom zij de wijk-
krant hebben afgeschaft. Zij communiceren 
nu alleen via hun website. Er volgde een dis-
cussie met als conclusie, dat wat ons betreft 
de papieren wijkkrant blijft. Gezien kosten en 
inspanning is een website met veel functiona-
liteit niet haalbaar voor ons wijkplatform. Uit 
de discussie bleek ook dat er behoefte is om 
vaker bij elkaar te komen. Het wijkplatform 
gaat goed nadenken hoe we kunnen zorgen 
dat het vergaderen aantrekkelijker wordt. 

De wens om vaker bij elkaar  
te komen.   

Verbinding in de wijk door  
een gezamenlijk doel. 

We wilden ons laten inspireren door een an-
der wijkplatform en de stand van zaken rond 
veiligheid in beide wijken bespreken met de 
wijkagenten Hans en Steven. Ook wijkwet-
houder Ellie en gemeentemedewerker  
Marleen waren beide avonden aanwezig. 

CITY IN BLOEI       
Foto: WINKELIERSVERENIGING CITY 

CITY 

Niet meer vergaderen om  
het vergaderen. 

fysiek via de Social Sofa en de algemeen ge-
waardeerde muurschildering, als sociaal via 
buurtactiviteiten zoals een BBQ veel opgele-
verd. Het laat ook zien dat dat niet persé on-
der de vlag van een wijkplatform hoeft. 

Neem contact met ons op via: 

centrum.merwestein@gmail.com 

http://www.nieuwegein.nl/inwoner/melden
mailto:centrum.merwestein@gmail.com


Geef in maximaal 100 woorden antwoord op de bovenstaande vraag en  
e-mail dit antwoord voor 1 augustus naar de redactie van de wijkkrant 
via: wijkkrantcentrum.merwestein@gmail.com 
Stuurt u, naast uw naam, ook uw telefoonnummer mee.  
In samenwerking met DE KOM kiest de redac-
tie uit de inzendingen de winnaar. Als winnaar 
krijgt u tijdig bericht en een uitnodiging voor 
de overhandiging van de tickets. In de wijk-
krant van oktober zal hiervan een bericht ge-
plaatst worden. Wij maken u erop attent, dat 
van het uitreiken van de tickets een foto voor 
bij het bericht gemaakt zal worden. 
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MAANDELIJKS SAMEN TOUREN 

Tijdens het Lentefeest en de Duurzaamheidsmarkt, die op 19 mei is gehouden in het Natuurkwar-

tier, heeft de Proevtuin het fruitdoolhof overgedragen aan de gemeente Nieuwegein en is het 

feestelijk geopend door wethouder Marieke Schouten. Na deze officiële opening verkenden tien-

tallen kinderen en hun ouders, maar ook bezoekers zonder kinderen, het doolhof. 

SCOOTMOBIELCLUB 

WWW.CENTRUMMERWESTEIN.NL  

laat kinderen op een speelse manier zien wel-
ke soorten fruit er allemaal aan struiken en 
bomen groeien.  
Zo kunnen de kinderen tijdens het zoeken van 
hun weg door het doolhof op verschillende 
momenten in het jaar bessen, bramen en 
frambozen plukken en eten. Alle soorten zijn 
eetbaar voor mensen.  
 
WE WILDEN IETS BLIJVENDS REALISEREN 
Het fruitdoolhof is een idee van de Proevtuin 
en ontworpen door David Koning, van het 
bedrijf  ‘In Groene Verbinding’. Het is ont-
staan vanuit de gedachte dat we als Proevtuin 
iets blijvends wilden realiseren dat voldoet 
aan de doelstellingen van het Natuurkwartier 
en de doelstellingen van de Proevtuin zelf. 
Natuur en milieu educatie en voedsel verbou-
wen komen hier samen in een voor Nieuwe-
gein unieke plek. 
 
KOM GEWOON EEN KEERTJE LANGS 
Wil je ook een keertje kijken of meehelpen in 
de Proevtuin? Dat kan. Je bent altijd van har-
te welkom op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur.  

FEESTELIJKE OPENING FRUITDOOLHOF NATUURKWARTIER 

VOOR ALLE INFORMATIE  

VAN EN OVER  

HET WIJKPLATFORM 

 
 
 
 

ScootMobielClub Nieuwegein maakt iedere 

laatste woensdagmiddag van de maand een 

mooie tocht in de omgeving. Vertrek om 

13.00 uur vanaf La CaZa, Hoorneschans 101. 

Iedere rit is ongeveer twintig kilometer. Voor 

de veiligheid bij het oversteken en andere 

praktische zaken rijden enkele vrijwilligers op 

de fiets mee. Onderweg is er een stop voor 

een drankje. Dat is voor eigen rekening, ter-

wijl deelname gratis is. Heeft u zin om aan 

een tocht mee te doen? Mail dan voor meer 

informatie nieuwegeinscootclub@gmail.com 

WETHOUDER MARIEKE SCHOUTEN OPENT HET 

FRUITDOOLHOF. 

Vorig jaar zijn de vrijwilligers van de  
Proevtuin gedurende het gehele jaar druk in 
de weer geweest met de aanleg van een fruit-
doolhof. In april/mei is de laatste hand gelegd 
aan het doolhof zodat het gebruikt kan wor-
den voor kinderactiviteiten. Het fruitdoolhof 

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail!  
 

Tekst & foto’s: JAN WILLEM KNOP |  

VRIJWILLIGER PROEVTUIN  

DE WETHOUDER HEEFT DE UITGANG BEREIKT. 

NU MOGEN DE KINDEREN HET DOOLHOF GAAN 

ONTDEKKEN.  

PROEVTUIN 

IEDERE ZATERDAG: 10.00-13.00 UUR 

  INFO@PROEVTUIN.NL 

WIN TWEE VRIJKAARTEN VOOR DE KOM PRIJSVRAAG 

Voor de lezers van de wijkkrant stelt DE KOM twee vrijkaarten beschikbaar voor de voorstelling 

’Zingen met Hollands Mooiste’ op vrijdag 27 september. Wat moet u daarvoor doen? 

MET WIE, EN WAAROM, ZOU U GRAAG NAAR ‘HOLLANDS MOOISTE’  

IN DE KOM WILLEN GAAN ? 

 
 

WILT U  
OOK ADVERTEREN IN DEZE  

WIJKKRANT? 

Neem contact met ons op via   
 

CENTRUM.MERWESTEIN@GMAIL.COM 

SERVICELIJN 14 030  
 

Ziet u gevaarlijke situaties, los-
se tegels, kapotte speeltoestel-

len, slecht (groen)onderhoud 
en dergelijke zaken in de wijk?  

U kunt deze telefonisch mel-
den via de gemeentelijke  

Servicelijn.  
 

Of doe uw melding via de app  
 

BUITEN BETER 
  

GPS bepaalt de locatie van uw 
melding en u kunt direct een  

foto van de situatie meesturen.  

mailto:wijkkrantcentrum.merwestein@gmail.com
mailto:nieuwegeinscootclub@gmail.com
mailto:INFO@PROEVTUIN.NL
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WEST 

Even ter herinnering: de gemeente Nieuwe-
gein en Provinciale staten van Utrecht heb-
ben eerder dit jaar het principebesluit geno-
men om in het centrum van Nieuwegein een 
hoogwaardig OV-knooppunt te realiseren. 
Daarbij is ook besloten om de nieuwe trams, 
die er gaan komen met de komst van de Uit-
hoflijn (Utrecht CS – Uithof vv) en die langer 
zijn en een lagere instap hebben, te facilite-
ren. Daarbij wordt de trambaan verlegd naar 
het westen zodat de uiteindelijke halte op de 
plaats komt waar nu nog de oude Kom en 
Cityplaza+ staan. De gemeenteraad in Nieu-
wegein heeft dit plan inmiddels goedgekeurd. 

In plaats daarvan komt er aan de Spoorste-
de/achterkant appartementengebouw Rui-
terstede een tijdelijke halte. Tijdens de zo-
mer van 2021 is deze halte de eindhalte van 
de tram. De tram blijft dus wel rijden maar 
alleen tussen deze eindhalte en Utrecht CS 
(en verder). In die tijd wordt de trambaan 
verplaatst en de nieuwe definitieve halte 
Nieuwegein Centrum gerealiseerd.  

Dat heeft wel de nodige gevolgen voor City 
de komende jaren. Met name natuurlijk voor 
bewoners en ondernemers die er direct de 
gevolgen van ondervinden. Uiterlijk in januari 
2020 moeten de laatste bewoners uit de ap-
partementen aan de Weverstede zijn ver-
trokken. Helaas wordt naar de bewoners nog 
steeds slecht gecommuniceerd. De gemeente 
vindt dat de verantwoordelijkheid van de 
verhuurder, die de eigenaar van het gebouw is 
en dus het aanspreekpunt van de gemeente. 
Maar de gemeente mag zich hier niet aan haar 
verantwoordelijkheid onttrekken!  

Al geruime tijd is bekend dat in het centrum van Nieuwegein een nieuw en hoogwaardig 

OV-knooppunt gerealiseerd gaat worden. De informatiebijeenkomst op 6 juni  in het Stads-

huis bracht bewoners en ondernemers meer duidelijkheid over de voorgenomen werk-

zaamheden en het te volgen werktraject. Dat er voor omwonenden en reizigers veel hinder 

zal ontstaan is duidelijk. De werkzaamheden vangen komende winter aan en moeten in 

augustus 2021 afgerond zijn. 

ONTWIKKELINGEN IN WEST  

Tot nu was nog niet duidelijk wanneer de ver-
schillende werkzaamheden zouden worden 
uitgevoerd en wat dat voor de bewoners en 
bedrijven zou betekenen. Daar is nu iets meer 
duidelijkheid in gebracht bij de informatiebij-
eenkomst. Om te beginnen is duidelijk gewor-
den dat de verschillende partijen het een te 
groot risico vinden om de verplaatsing van 
het tramspoor al in de zomer van 2020 te 
doen, dus dat wordt nu 2021. Dat heeft voor 
Nieuwegein tot gevolg dat we in beide zo-
mers drie maanden ‘last hebben’. In de zomer 
van 2020 (1 juni t/m 21 augustus) zal  de gehe-
le tram buiten dienst zijn. Dan worden alle 
huidige tramhaltes verbouwd voor de nieuwe 
trams. Dus met lagere en langere perrons. 
Ook wordt dan gelijk een deel van het spoor, 
dat de afgelopen jaren nog niet is vernieuwd, 
aangepakt. Alleen de halte Nieuwegein Cen-
trum wordt niet op de huidige plek verbouwd. 

Ook het Chinees/Japans restaurant zal moe-
ten vertrekken. Een alternatief moet worden 
geboden. Daarna zijn ook nog de gebouwen 
tussen Weverstede en Zuidstedeweg aan de 
beurt om gesloopt te worden, zodat vanaf de 
eerste helft van 2021 de eerste panden in het 
nieuwe City West gebouwd kunnen gaan wor-
den.  Al met al gaan we dus met ingang van 
komende winter, als al deze plannen werke-

MET ELKAAR DE VINGER AAN DE POLS 

HOUDEN ZODAT HET WEL LEEFBAAR 

BLIJFT 

TIJDENS DE ZOMERS VAN 2020 EN 2021 

IS DE TRAM DRIE MAANDEN DEELS  

BUITEN DIENST  

DE COMMUNICATIE NAAR DE  

BEWONERS IS ONDER DE MAAT 

lijkheid worden, een lang traject van jaren in 
van sloop en bouw in City-West. Dat zal niet 
ongemerkt voorbij gaan aan ons allemaal. 
Samen met de gemeente moeten we de vin-
ger aan de pols houden, zodat het wel 
leefbaar blijft, ondanks de hinder die we er 
van zullen hebben. We weten natuurlijk al 
jaren dat dit eraan zit te komen, en op zich is 
het wel goed dat er nu ook eindelijk iets gaat 
gebeuren, maar het wordt wel een kwestie 
van een lange adem.  
 

Door: JAN WILLEM KNOP | Wijknetwerk 

 

▪ 29 juni  City Zingt op de Markt  

                   13.00-17.00 uur. 

▪ T/m 6 juli Expositie Kleurrijk bij Kunst-  

                  gein Podium in het Stadshuis.  

▪ 8 juli     Zwem4daagse Merwestein 

                 10.00-20.00 uur (t/m 12 juli) 

                 Inschrijven is verplicht. 

▪ 7 sept  Natuurwandeling in Park  

                 Oudegein 8.00-10.00 uur. 

▪ Eind sept Het Huiskamerfestival. 

▪ 2 okt    Kinderboekenweek t/m 13 okt  

                 Thema: ‘Reis mee!’ 

▪ 5 okt    Natuurwandeling in Park 

                 Oudegein 8.00-10.00 uur.     
  

    

                                      (wijzigingen voorbehouden) 

 

Uw activiteit ook in onze agenda ? 
Mail dan naar:  

 

WIJKKRANTCENTRUM.MERWESTEIN@GMAIL.COM 

SCHEMA VAN DE WERKZAAMHEDEN VANAF  

JANUARI 2020 TOT EN MET AUGUSTUS 2021 

mailto:WIJKKRANTCENTRUM.MERWESTEIN@GMAIL.COM
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DEZE WIJKKRANT IS EEN UITGAVE VAN: 

Wijkplatform Centrum-Merwestein 

p/a Markt 227 

3431 LG  Nieuwegein 

E-mail:     centrum.merwestein@gmail.com 

Website:      www.centrummerwestein.nl 

Facebook:   www.facebook.com/ 

wijkplatform.centrummerwestein 

Uitgave drie maal per jaar.  

Oplage 1.500 stuks. 
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wijkkrantcentrum.merwestein@gmail.com 

Telefoon: 06-23 00 93 27 
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Team Woord op Maat, Nieuwegein 
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DISCLAIMER 

De redactie van Wijkkrant Centrum-Merwestein kan 

kopij aanpassen of inkorten om plaatsing mogelijk te 

maken. De redactie kan niet verantwoordelijk wor-

den gehouden voor informatie die door derden is 
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NATUURLIJK GENIETEN 
In samenwerking met het SBS6 tv program-
ma ‘De Grote Tuinverbouwing’ zijn in City op 
een aantal plekken bakken  met planten en 
bomen neergezet. Voor de bezoeker van City 
is deze vergroening natuurlijk genieten. De 
City Arena (de kuil) heeft een prachtige plan-
tentaart gekregen en bakken met palmbo-
men op de trappen. Op de Markt zijn de hore-
caterrassen verblijd met plantenbakken en in 
het overdekte deel van Cityplaza is een ronde 
plantenbak met olijfbomen en zonnebloemen 
geplaatst. Op de Raadstede en in West kwa-
men prachtige geraniumtorens te staan. 
 

BLIJ MET DE VERGROENING 
Bewoner Jan Willem Knop is blij met de ver-
groening, maar vraagt zich wel af waarom 
dan ineens nu. “Toen ik mij inschreef voor 
mijn huidige woning in het centrum, zo’n 8 
jaar geleden, stonden de bakken al op de 
afbeeldingen ingetekend. Nadat de losse 
plantenbakken met de wat iele boompjes 
deze winter ineens verdwenen, ben ik wel 
heel blij dat er nu weer groen terug is.” 

Op initiatief van de gemeente en de winkeliers van City kwam het tv-programma 
‘De Grote Tuinverbouwing’ in mei naar Nieuwegein. Tijdens de tv-opnames werden 
delen van City ‘vergroend’ door het plaatsen van allerlei bakken vol kleurige plan-
ten en boompjes op diverse plekken in het winkelcentrum. Het eindresultaat is 
prachtig, maar er is toch ook een enkele kleine kanttekening.  

BLOEMBAKKEN ZIJN SOMS 
NIET TOEGESTAAN 
“Wat we niet hadden zien aanko-
men was het bericht van City in 
Bloei en De Grote Tuinverbou-
wing. Bij navraag bleek dit een 
initiatief van winkeliers en de 
gemeente. Mooi wel. Jammer 
dat de bewoners van te voren 
niet even is gevraagd naar hun 
mening. Want huishoudelijke 
reglementen van sommige VvE’s houden het 
plaatsen van bloembakken boven het winke-
lend publiek tegen. Maar goed, we horen dat 
de meeste mensen in het centrum blij zijn met 
het nieuwe groen inclusief de TV opnames en 
alles er omheen. Een bruisend stadshart! Dat 
was de bedoeling. Het eindresultaat is in ieder 
geval mooi.” 
 

KANTTEKENINGEN 
Een paar kritische kanttekeningen zijn er ook, 
want waarom palmen in de bakken op de trap 
van de Raadstede? Niet bepaald een soort die 
je met Nederland associeert, al zijn ze winter-

hard. Knop: “En die grote ronde 
bak op Raadstede-laag staat er 
prachtig bij, vanaf mijn balkon 
gezien, maar hoe doen we dat nu 
met evenementen waarbij er een 
toneel op die plek werd ge-
bouwd? De trap is immers nog 
steeds een prachtige plek om als 
tribune te dienen? We gaan het 
zien de komende maanden. En 
dat geldt ook voor het onder-
houd. Hoe houd je dit zo mooi? 
Oh ja, en een vraag aan het pu-

bliek. Gebruik de bankjes en ga 

niet half bovenop de planten in 

de plantenbakken zitten. Niet zo 

fijn voor de planten ….” 

HEEFT U VRAGEN AAN HET WIJKPLATFORM OVER EEN 

ARTIKEL IN DEZE KRANT? STUURT U DAN EEN E-MAIL 

NAAR: CENTRUM.MERWESTEIN@GMAIL.COM 

 

ZINGEN MET HOLLANDS MOOISTE DE KOM 

Een reis langs de vele, mooie muzikale herinneringen vormt de brede 
en sterke basis voor Zingen Met Hollands Mooiste. Een goede band, 
zanger, zangeres en een presentatrice brengen u een heerlijke sfeer-
volle muzikale avond met bekende titels als: ‘Kom uit je bedstee m’n 
liefste’, ‘Sjakie van de Hoek’ of ‘Brief uit La Courtine’. Uiteraard wor-

den nummers van André Hazes en Marco 
Borsato niet vergeten. Het collectieve 
geheugen zorgt ervoor dat we, zonder 
het zelf te weten, zomaar een nummer 
uit volle borst meezingen.  

www.zingenmet hollandsmooiste.nl 

Vrijdag 27 september - aanvang: 20.15 uur 

in de Rabobankzaal. 

Kaarten: € 22,50 - € 28,50  

Meer informatie: WWW.DEKOM.NL 

HARD WERKEN AAN EEN GROENER CITY 

ONDER GROTE BELANGSTELLING VOND OP 11 MEI DE AFTRAP 

PLAATS VOOR ‘DE GROTE TUINVERBOUWING’ VAN CITY. 
 

Tekst: JAN WILLEM KNOP | Foto’s: WINKELIERSVERENIGING CITY 

‘DE KUIL’ KREEG EEN PRACHTIGE PLANTENTAART OP DE  

BEGANE GROND EN BLOEMBAKKEN OP DE TRAPPEN. 

mailto:CENTRUM.MERWESTEIN@GMAIL.COM
http://WWW.DEKOM.NL

