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BEESTJES KIJKEN 
EN KNUFFELEN 
OP DIERENWEIDE
Wat is er leuker dan met je vader en moeder of opa en 
oma naar de beesten op de dierenweide te gaan of lek-
ker met de geitjes te knuffelen en de konijnen te aaien? 
Gelukkig blijft de dierenweide op de hoek Richterslaan/
Wenckebachplantsoen open dankzij de inzet van cliënten 
van Lister en Stichting Nedereind samen met vrijwilligers 
uit de wijk.

EEN NIEUWE WIJKKRANT! 
EN IK BEN ER TROTS OP! 
Je hebt op dit moment de nieuwe wijkkrant van  
Jutphaas-Wijkersloot in handen. Een krant genaamd  
‘WijkPhase’. Dat staat natuurlijk voor Wijkersloot en Jut-
phaas, maar geeft ook aan dat we in beweging zijn. Er ver-
andert en gebeurt altijd wat in onze wijk. 

Vragen over de WijkPhase? 
redactie@wijkphase.nl

Vragen aan het wijknet-
werk Jutphaas-Wijkersloot? 

bestuur@wijkphase.nl

Vragen over bijvoorbeeld 
losse stoeptegels, onkruid 
of andere gemeentelijke 

zaken? Bel met het Klanten 
Contact Centrum van de 

Gemeente Nieuwegein op 
telefoonnummer 14030. 
Of ga naar Nieuwegein.nl 

Overname van 
artikelen is toegestaan met 

bronvermelding

Met deze krant informeren 
we jullie als bewoners van 
de wijk Jutphaas-Wijker-
sloot wat er in onze wijk ge-
beurd is en vooral ook wat 
er gaat gebeuren. Vandaar 
ook dat de krant bezorgd 
wordt bij alle huishoudens 
in de wijk. Dit is het eerste 
nummer van een hele serie. 
In deze krant willen we voor 
elke leeftijdsgroep wat bie-
den: van historische punten 
in de wijk, kunst en cultuur, 
evenementen in de wijk, 
enz, enz. En voor de jong-
sten een leuke kleurplaat.

Onze wijk heeft ook een 
actief wijknetwerk. Het 
wijknetwerk bestaat uit een 
bestuur en leden, allen be-
woners uit onze wijk. Het 
wijknetwerk heeft als func-
tie om de saamhorigheid en 
leefbaarheid in onze wijk te 
vergroten. Daar krijgen we 
van de gemeente en de wo-
ningbouwverenigingen ook 
geld voor. Als bewoner kan 
je daar ook een beroep op 
doen. Organiseer je bijvoor-
beeld een buurtbarbecue in 
jouw straat en wil je ook een 
springkussen huren? Vul 
een aanvraagformulier in op 
Wijkphase.nl en we kunnen 
daar vast mee helpen.
Ons wijknetwerk heeft ook 
een verkeerscommissie. Die 
richt zich op de mobiliteit en 
de (on?)veilige verkeerssitu-
aties in onze wijk.

Met het starten van deze 
WijkPhase hebben we ook 
een nieuwe website ont-
wikkeld. Die is nog groeien-
de, maar zeker al de moeite 
waard. Je vindt daar onder 

anderen de verslagen van 
de wijknetwerkvergaderin-
gen en agenda voor de ko-
mende vergadering. Ook wil 
de website een platform zijn 
voor aankondigingen, ver-
slagen of vermeldingen van 
bewoners uit onze wijk. 

Ik nodig jullie als bewoners 
van Jutphaas-Wijkersloot 
graag uit om ook zelf bij te 
dragen aan het succes van 
deze krant en de website. 
Organiseer je zelf iets of heb 
je een verslag van een leuk 
evenement? Heb je idee-
en om de wijk te verbete-
ren? Leuke foto’s gemaakt  
in onze wijk? We plaatsen 
ze graag! Mailen kan naar 
redactie@wijkphase.nl

Let op: ook de e-mailadres-
sen zijn vernieuwd. In de 
colofon kun je de nieuwe te-
rugvinden. Als je naar aan-
leiding van deze WijkPhase 
al vragen of opmerkingen 
hebt, mail gerust. Al is het 
maar om te schrijven dat  
je net als ik trots bent op 
onze wijk en op de nieuwe 
WijkPhase.

Met vriendelijke groet,
Marcel Siermann, 
voorzitter wijknetwerk 
Jutphaas-Wijkersloot

November 2014 besloot de 
gemeente om alle dieren-
weides in Nieuwegein te 
sluiten als bezuinigings-
maatregel. Maar de raad 
steunde de protesten van 
wijkbewoners en oordeelde 
dat de dierenweides open 
moesten blijven. Mensen 
van allerlei verschillende 
achtergronden, jong en oud, 
ontmoeten elkaar daar, ma-
ken een praatje en genieten 
van de dieren. Lister, een  
organisatie voor mensen 
met psychiatrische proble-
matiek, ging om de tafel met 
Kees de Bruin van de afde-
ling Beheer van de gemeen-
te. Stichting Nedereind, voor 
mensen met een psychische 
handicap, benaderde Lister 
om samen alle dierenweides 
over te nemen. Beide organi-
saties verzorgden al één die-
renweide. Op 31 maart van 
dit jaar is dit voorstel offici-
eel geworden. Cliënten van 
Lister en Stichting Neder-
eind gaan samen met vrij-
willigers de dierenweides 
beheren, de dierenverblijven 
schoonmaken en de dieren 
verzorgen. De gemeente 
blijft eigenaar van de die-
renweides. Frans Beuger, 
coördinator bij Lister, is blij 
met deze samenwerking: 

“De dierenweides hebben 
een duidelijke maatschap-
pelijke functie. Kinderen ko-
men er graag, alleen of met 
hun ouders, vaak helpen ze 
mee bij de verzorging en het 
schoonmaken. We zijn nog 
op zoek naar extra vrijwilli-
gers. Het is niet alleen heel 
erg leuk om te doen, maar 
nieuwe vrijwilligers krijgen 
ook scholing in dierverzor-
ging en het herkennen van 
ziektes, zodat ze de dieren 
goed in de gaten kunnen 
houden en het vroegtijdig 
kunnen melden als er iets 
mis is.”
De dieren van de dierenwei-
de vinden een beetje aan-
dacht elke dag natuurlijk 
geweldig. Elke woensdag-
middag is de dierenweide 
ook open, van 14.00 tot 16.00 
uur, en kunnen de dieren ge-
aaid en geknuffeld worden.

Op 1 mei 2015 werd het be-
taald parkeren in de par-
keerzone W1 in de wijk 
Wijkersloot uitgebreid met 
een aantal straten. Dat wa-
ren de Bendienlaan, Ket-
laan, de hele Mendes da 
Costalaan (een deel was 
al betaald parkeren), Poor-
tenaarlaan, Raemakerslaan 
en de Reyerslaan. Daarmee 
gold in dat hele blok betaald 

parkeren. Het hele blok? 
Nee, één straat wist stand 
te houden. Maar sinds 1 
april jl., en dat is geen grap!, 
dient ook in de Bodenheim-
laan betaald te worden. Een 
dag eerder werd het zone-
bord verwijderd, alleen de 
bewoners van de Boden-
heimlaan werden geïnfor-
meerd, omliggende straten 
wisten van niets.

VRIJ PARKEREN BODENHEIMLAAN VOORBIJ

U kunt reageren op onze website: wijkphase.nl



Niet alleen scholieren 
van basisschool De Scha-
kel, maar ook veel wijk-
bewoners van Wijkersloot 
maken gebruik van deze 
oversteek over de Noord-
stedeweg ‘naast’ de school. 
Bij de aanleg van de nieuwe 
Noordstedeweg enkele jaren 
geleden, met een tweerich-
tingen-fietspad aan de City-
plazakant, werd een veilige 
oversteek voor de scholieren 
‘vergeten’. Met de aanpas-
sing van deze kruising om 
meer opstelruimte te cre-
eren voor de bussen, werd 
het nog onveiliger, omdat 
auto’s die over de ventweg 
rijden, nu een stuk over het 
fietspad moesten rijden. De 
scholieren ervoeren de over-
steek als onduidelijk en ge-
vaarlijk en ook hun ouders 
maakten zich zorgen. Reden 
voor de Verkeerscommissie 
Jutphaas-Wijkersloot en de 

school om actie te onderne-
men. Op 25 september vorig 
jaar verzorgden leerlingen 
van groep 8 een presentatie 
voor de Verkeerscommis-
sie, waarbij zij de situatie 
duidelijk uiteen zetten en 
kwamen met mogelijke op-
lossingen. Ook Günther Cre-
ton, verkeersdeskundige bij 
de gemeente, was daarbij 
aanwezig. Die presentatie 
werd op 13 november op-
nieuw gehouden, nu voor 
verkeerswethouder Snoe-
ren. Bij die gelegenheid nam 
de wethouder ook brieven in 
ontvangst die de leerlingen 
hadden geschreven. Zij rie-
pen hem daarin met klem 
op de veiligheid van de over-
steek te vergroten. De wet-
houder ging vervolgens in 
gesprek met de leerlingen. 
Hij kreeg uitgebreide res-
pons, de leerlingen hadden 
goed over de problemen en 
de oplossingen nagedacht. 
De wethouder ging uitein-
delijk niet mee in de aange-
dragen ideeën, maar beloof-
de wel aan één kant hekken 
te zullen plaatsen, die de 
overstekende voetgangers 
dwingen de goede kant op 
te kijken, de kant waar het 
verkeer vandaan komt.
Begin maart zijn de hekken 
geplaatst. Ze vallen goed op, 
en leiden de overstekers in-
derdaad naar de goede kijk-
richting. Maar veiliger is de 
oversteek niet geworden. 

Tot 1820 was op het Kerk-
veld van Jutphaas de mid-
deleeuwse Nicolaaskerk 
gelegen. De kerk werd toen 
op een deel van de toren 
(thans barenhuisje) na ge-
sloopt. 

Bijzonder is dat een aan-
tal historische grafkelders, 
die voor een deel nog uit de 
middeleeuwen dateren, na 
de sloop van de kerk zijn 
blijven bestaan. Dit heeft 
er mede toe geleid dat de 
begraafplaats als het enige 
monument in Nieuwegein 
zowel als gebouwd én als ar-
cheologisch monument be-
schermd is. 
Dit jaar organiseert de His-
torische Kring Nieuwegein 
een lezing met excursie 
naar dat unieke monument 

OVERSTEEK NOORDSTEDEWEG 
NOG STEEDS ONVEILIG
Begin maart zijn op de kruising fietspad Mendes da Costa-
laan, Noordstedeweg, Boogstede hekken geplaatst, die de 
oversteek veiliger moeten maken. Ze zijn te danken aan 
een gemeenschappelijk initiatief van basisschool De Scha-
kel en de Verkeerscommissie Jutphaas-Wijkersloot, nadat 
een wijkbewoonster de onveilige situatie had aangekaart 
bij het wijknetwerk. 

Uitnodiging lezing met excursie

BEGRAAFPLAATS KERKVELD, 
EEN LEVEND MONUMENT 

dat nog steeds als begraaf-
plaats functioneert en hier-
mee een levend monument 
is. De lezing wordt in het 
Buurthuis op het Kerkveld 
63A gehouden. De zaal is bo-
ven en heeft geen lift. U bent 
van harte welkom vanaf 9.45 
uur. Entree is € 7,50 p.p. voor 
leden en niet-leden. Betaling 
geschiedt bij het Buurthuis. 

Na een lezing van ongeveer 
40 minuten nemen wij u 
mee naar deze bijzondere 
begraafplaats voor een uit-
gebreide rondleiding. De 
excursie eindigt rond 12.30 
uur. U kunt zich inschrij-
ven voor de volgende zater- 
dagen: 4 juni, 27 augustus 
en 1 oktober.
Wij adviseren u om regen-
kleding mee te nemen om-
dat de excursie bij regen-
weer gewoon zal doorgaan 
(door een kwartiertje te 
wachten is de regen vaak al 
afgenomen of zelfs gestopt). 
U kunt zich inschrijven via 
onze website: www.muse-
umwarsenhoeck.nl. Onder 
‘activiteiten’ kunt u zich via 
een formulier inschrijven. 
Of stuur een e-mail naar cul-
tuurhistoriewarsenhoeck@
gmail.com. 

De meeste automobilisten 
rijden nog gewoon vol gas 
door. En terecht: de haaien-
tanden op het aangrenzen-
de fietspad wekken bij de 
automobilist de verwachting 
dat net als de overstekende 
fietsers, ook de voetgangers 
moeten stoppen. Bovendien 
is er niet eens een oversteek 
op het wegdek aangegeven. 
Een mooi initiatief dus van 
onder af, vanuit de wijk zelf, 
maar het beoogde resultaat, 
een veilige oversteek voor 
scholieren en wijkbewoners, 
is helaas nog niet bereikt. 

Deze automobilisten stopten nadat een van de kinderen als onofficiële verkeersbrigadier 
een stopteken had gegeven

Deze chauffeur van de gemeente 
liet spontaan de kinderen rustig 
oversteken

De meeste auto’s rijden gewoon door, en ze hebben daartoe het volste 
recht

Traditiegetrouw vindt ook 
dit jaar op Dodenherden-
king weer een bijeenkomst 
plaats in de Nicolaaskerk. 
Die begint om 19.00 uur, 
waarna de herdenkings-
plechtigheid voortgezet 
wordt bij het monument bij 
de Dorpskerk met om 20.00 
uur twee minuten stilte en 
aansluitend het Wilhelmus 
en het leggen van kransen. 
Daarna is er gelegenheid om 
na te praten in ‘t Geinlicht 
(naast de Dorpskerk) of het 
Herdendenkingsconcert bij 
te wonen in de Barbarakerk 
in Vreeswijk (vanaf 20.45 
uur), met onder anderen het 
Stabat Mater (2006-7) van 
Karl Jenkins door het NAS 

DODENHERDENKING
en het Requiem-projectkoor. 
Deze Britse componist is 
uitgegaan van het Middel-
eeuwse Stabat Mater, voor-
al beroemd geworden in de 
verklanking van Pergolesi, 
waarin de pijn van Maria 
wordt beschreven wanneer 
zij haar zoon Jezus ziet ster-
ven, hangend aan het kruis. 
Jenkins trekt het universeler, 
hij laat het verdriet horen (in 
teksten en muziek) van alle 
moeders waar ook ter we-
reld die hun kind verliezen, 
ja zelfs van iedereen die de 
persoon die hem of haar het 
meest dierbaar was, moet 
missen. Een aangrijpend 
stuk, dat ruimte geeft aan 
emoties en troost biedt.

Aan de Kerkstraat 38 zit een echte kunstgalerie, die 
elke zaterdag en zondag geopend is van 14.00 tot 17.00 
uur: het Kunstenaars Centrum Nieuwegein (KCN). 
Elke twee of drie weken wisselen de exposities, soms 
van een van de leden met een gastexposant, dan weer 
van twee leden. Een aantal keren per jaar vindt de le-
denexpositie plaats, met werk van alle KCN-leden. Het 
tentoongestelde werk is ook te koop, tegen schappelij-
ke prijzen. De toegang tot de KCN-galerie is gratis. Dus 
loop gerust eens binnen.
Kijk op kcn-galerie.nl voor meer informatie over de 
exposities en de kunstenaars.

OVER KUNST GESPROKEN

• Elke woensdag, 17.00 uur, 
driegangenmaaltijd in De 
Wenck (€ 5,50). Aanmelden 
via: (030) 7436 687.

In Buurthuis Kerkveld is elke 
dag iets te doen (opgave en 
informatie via: activiteiten@
movactor.nl of (030) 2129 305), 
zoals:

• Gym voor senioren, elke 
maandag, dinsdag en donder-
dag 11.00-12.00 uur en don-
derdag ook 13.00-14.00 uur. 
Drie kwartier lekker bewegen 
en aansluitend samen koffie 
drinken (€ 18 per maand)

• Open Atelier, tekenen en 
schilderen voor beginners en 
gevorderden, woensdagavond 
20.00-22.00 uur (€ 25,50 per 
maand)

• Lijnvolleybal voor 65+ers, 
sporthal de Triangel (Lohen-
grinhof 9), donderdag 15.15-
16.15 (€ 18 per maand) 

• Kinderen tot 12 jaar kun-
nen elke dinsdag (14.30-15.30 
uur) terecht in de huiskamer- 
woning van ’t Nypelsplant-
soen om huiswerk te maken 
en is er een gezellige kinder- 
inloop (15.30-17.00 uur).

WAT IS 
ER TE DOEN?

De actuele agenda 
van de wijkactiviteiten 
vind je op de website

wijkphase.nl



Ze valt wel op, je kunt niet 
om haar heen, waardig zit ze 
al sinds 1971 op haar sokkel 
in het plantsoentje aan de 
Zwanenburgstraat, met een 
zekere ongenaakbaarheid 
en tegelijk hautaine mild-

Kijk op Kunst

EEN KAT MET KLASSE
heid overziet ze het verkeer 
dat aan haar voorbij gaat. 
Dit is niet zo maar een poes, 
maar een kat met klasse, als 
de Egyptische kattengodin 
Bastet, met de mysterieuze 
uitstraling van een sfinx.

het enthousiasme waarmee het wijkplatform aan-
kondigde een krant voor jutphaas-wijkersloot te 
maken was aanstekelijk. met veel plezier draag ik 
graag een steentje bij aan de krant, die dus echt 
vanaf een keukentafel is ontstaan. ik wens de krant 
veel lezers toe en u, als lezer, veel bruikbare infor-
matie.

Tijdens de laatste grote re-
novatie van de flats aan 
het Wenckebachplantsoen 
door Jutphaas Wonen, werd 
ook een ontmoetingsruimte 
aangelegd, een wens vanuit 
de bewoners,  ontworpen 
en gebouwd in opdracht 
van de woningcorporatie 
en sindsdien gehuurd en 
beheerd door Lister.

“Twee jaar geleden werden 
we door Jutphaas Wonen 
benaderd om De Wenck te 
gaan huren en cliënten de 
ontmoetingsruimte te la-
ten beheren”, aldus Frans 
Beuger, coördinator bij Lis-
ter, een organisatie voor 
mensen met psychiatrische 
problematiek. Hij vertelt 
enthousiast, in De Wenck, 
over wat daar allemaal ge-
beurt, hoe het inmiddels 
een echte ontmoetingsplek 
is geworden, met verschil-
lende initiatieven vanuit 
wijkbewoners en cliënten: 
“Er is een fietskoerier, ie-

DE WENCK 
ECHTE ONTMOETINGSPLEK 
VOOR DE WIJK

mand die de website up to 
date maakt, maar ook men-
sen die bardienst doen en de 
ruimte schoonhouden. Een 
klein cateringsbedrijf kookt 
samen met cliënten.” Elke 
woensdag kunnen mensen 
uit de wijk vanaf 17.00 uur 
voor slechts € 5,00 genieten 
van een heerlijke driegan-
gen-maaltijd, nu eens Itali-
aans, dan weer Mexicaans 
of gewoon Hollandse pot. 
Beuger: “We zijn momen-
teel aan het nadenken om 
de maaltijd thuis te gaan 
bezorgen. Sommige mensen 
durven ‘s avonds niet meer 
weg te gaan.”

Vijf dagdelen per week 
wordt er heel laagdrempe-
lig Nederlandse les gegeven, 
vooral voor de statushou-
ders uit ‘Zuilenstein’, maar 
ook andere wijkbewoners 
van niet-Nederlandse af-
komst kunnen meedoen. 
De vrijwilligers die taalles 
geven, helpen ook bij prak-

tische zaken als boodschap-
pen doen of papieren invul-
len in het Stadshuis. 

Beuger: “Een bewegings-
coach doet hier de intake 
en geeft ook lessen bewe-
gen. Zorgspectrum houdt 
hier iedere eerste dinsdag 
van de maand van 10.30 tot 
12.00 uur spreekuur, net als 
Jutphaas Wonen. Bovendien 
staan we altijd open voor 
nieuwe initiatieven. Meld ze 
via dewenck@lister.nl. Orga-
nisaties, maar ook wijkbe-
woners kunnen de ontmoe-
tingsruimte huren voor bij 
voorbeeld een bijeenkomst, 
vergadering of feest.” Te-
gelijk heeft De Wenck ook 
een maatschappelijke func-
tie: “We onderzoeken of we 
mensen die langdurig werk-
loos zijn, weer actief kunnen 
maken en met ondersteu-
ning van trajectbegeleiders 
een stapje verder kunnen 
brengen naar betaald werk.” 
De coördinator verwacht dat 
Lister in de toekomst steeds 
meer relaties zal aangaan 
met andere organisaties, om 
daadwerkelijk te integreren: 
“Dat gebeurt nu al, met bij-
voorbeeld de wijkagent, het 
wijkplatform, woningcorpo-
raties en zorgorganisaties. 
We hebben elkaar nodig.” 

De Wenck is een prachtige 
plek om die integratie vorm 
te geven en uit te groeien 
tot een plaats waar mensen 
met allerlei achtergronden, 
jong en oud, uit verschil-
lende culturen en geloven 
elkaar kunnen ontmoeten 
bij een breed scala aan ac-
tiviteiten: “Voor mei staat 
een eetavond gepland waar-
bij mensen uit alle culturen 
hun eten meebrengen en 
voor begin september een 
cultureel festival”, zo beëin-
digt Beuger zijn gepassio-
neerde verhaal. 

nieuws, nieuws, de wijkphase!

voor wijkersloters, jutphanezen
blijft voortaan niets geheim meer, want
men kan nu in de eigen krant
de laatste buurtberichten lezen

er valt voldoende na te pluizen,
genoeg te delen in de wijk:
‘hoe gaat het met het groen, of kijk!
daar plant men nieuwe huizen’

van zwerfvuil tot gezond bewegen,
van kunstwerk tot de dierenwei,
het komt hier allemaal voorbij
want in de krant wordt niets verzwegen

© ton de gruijter 

DE DICHTER AAN HET WOORD

ROTONDE SLUYTERSLAAN 
OPNIEUW OP DE SCHOP

Oorzaak van de problemen 
is een fout bij de aanleg van 
de rotonde in maart 2015. 
Toen werd de gevaarlijke 
kruising, - er gebeurden re-
gelmatig ongelukken of bij-
na ongevallen-, omgevormd 
tot een rotonde. De nieuwe 
rotonde zorgde voor een be-
tere doorstroming van het 
verkeer, voorheen stond je 
vaak lang te wachten, zeker 
om, komend vanuit de Rich-
terslaan, de Sluyterslaan op 
te kunnen draaien in noor-
delijke richting. De veilig-
heid is eveneens verbeterd.
Vorig jaar werd ook al de 
lekkage aangepakt: de bo-
venste laag van de rijbaan 
werd weggefreesd en vervol-
gens werd een nieuwe laag 
asfalt aangebracht met een 
dichtere structuur dan het 
oorspronkelijke. Een grote 
klus, waarvoor de rotonde 
moest worden afgesloten. 

Voor de werkzaamheden 
van 31 maart kon de rotonde 
open blijven, een verkeers-
regelaar leidde het verkeer 
in goede banen. Nu werd 
alleen het gele ‘eilandje’ in 
de hoek Richterslaan-Sluy-

terslaan aangepakt. Daar 
staat nog steeds water, bij 
nachtvorst leidde dat de af-
gelopen winter bovendien 
tot gladheid, die snel door 
de gemeentelijke strooiwa-
gen  werd verholpen. Waar 
het water precies vandaan 
komt, is onduidelijk. “Veel 
verkeersdeskundigen heb-
ben er al naar gekeken”, al-
dus Martijn Stekelenburg, 
projectleider bij de gemeen-
te. “Waarschijnlijk zit het 
probleem in het middenge-
deelte. De betonnen cirkel 
heeft een onderste laag die 
waterdoorlatend is. Daar 
sijpelt regenwater door dat 
voor lekkage op de roton-
de zorgt. Dat er nu alleen in 
die hoek water blijft staan, 
komt wellicht omdat daar 
het diepste punt is van de 
rotonde.” Anderen denken 
dat kwelwater de oorzaak is 
van het waterprobleem. 
Het gelige ‘eilandje’/weg-
geleider tussen de rijbaan 
en het fietspad werd en-
kele centimeters wegge-
freesd, direct gevolgd door 
een veegauto die het weg-
gefreesde materiaal verwij-
derde. Het zo ontstane ‘gat’ 
werd tenslotte opgevuld 
met asfalt met een dichtere 
structuur. Stekelenburg: “We 
kijken nu eerst constructief: 
is het probleem opgelost? 
Daarna hoe we de geleiding 
verkeerskundig gaan aan-
pakken, bijvoorbeeld met 
belijning of met een kleur-
tje.”

‘De Kat’ is een bronzen 
beeld van de in Lisse ge-
boren (12-11-1940) en nog 
steeds woonachtige kunste-
naar Frans van der Veld. Hij 
begon zijn opleiding aan de 
Vrije Academie en voltooi-
de die aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende 
Kunsten eveneens in Den 
Haag. Hij werkt, samen met 
zijn vrouw Truus, in ver-
schillende materialen en 
maakt ook reliëfs, pennin-
gen, portretten en grafmo-
numenten. In zijn beelden 
gaat het vaak om de relatie 
tussen de hardheid van het 
materiaal en de aaibaar-
heid van de vorm. ‘De Kat’ 
is daar een mooi voorbeeld 
van. Van der Veld maakte 
nog twee kunstwerken voor 
Nieuwegein: grote tandarts-
spiegels op de gevel van  
de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevorde-
ring der Tandheelkunde, te 
zien vanaf de Zuidstedeweg 
en in onze wijk ‘De Kring’. 
Maar daarover meer in de 
volgende WijkPhase. 

De rotonde Sluyterslaan-Richterslaan-Hildo Kropstraat is op 
31 maart voor de tweede keer opengebroken en aangepast. 
Op 10 december vorig jaar is dit ook al gebeurd. Vanwege 
lekkage is toen op de rijbaan een nieuwe deklaag aange-
bracht. De lekkage bleek echter nog steeds niet helemaal 
verholpen.
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Hoe zien de schoolgebou-
wen en sporthallen in 
Nieuwegein eruit in 2025? 
Over die belangrijke vraag 
spraken mensen uit het 
onderwijsveld, de buiten-
schoolse opvang, de sport-
wereld en de wijkplatforms 
met de wethouders Snoe-
ren en Gadella op 21 maart 
in de brede school aan het 
Lotusplantsoen.
 
Dit nieuwe, multifunctione-
le gebouw was bewust geko-
zen voor dit ‘Gesprek met de 
stad’: een protestantse, ka-
tholieke en openbare school 
hebben er elkaar gevonden 
rond een grote centrale hal 
en een multifunctionele 
ruimte die plaats biedt aan 
sport- en theateractiviteiten, 
maar ook bijvoorbeeld aan 
een koor en een  karatever-
eniging. Is dit het toekomst-
model? Ja, volgens sommi-
gen, anderen willen nog een 
stap verder gaan. Nu is het 
nog zo dat de gemeente een 
nieuw gebouw betaalt, de 
school zelf is verantwoor-
delijk voor het onderhoud. 
Maar een projectontwikke-
laar zou ook een multifunc-
tioneel gebouw met flexibele 
ruimten kunnen neerzetten 
die scholen, kinderdagver-
blijven, maar ook verschil-

FLEXIBILITEIT IS HET KERNWOORD

lende onderwijsondersteu-
nende disciplines huren en 
waar gemakkelijk ruimtes 
bij aangebouwd kunnen 
worden. 

Onderwijs in beweging
Het onderwijs is voortdu-
rend in beweging, daar moet 
het gebouw bij aansluiten. 
Moet je nog wel uitgaan van 
leslokálen? Praten we alleen 
over leerlingen van groep 
1 tot en met 8 (momenteel 
zo’n 5.000) of moeten kinde-
ren tot 18 jaar, dus ook het 
voortgezet onderwijs, een 
plekje krijgen in hetzelfde 
gebouw? 
Over het algemeen vond 
men dat de school een cen-
trale plaats moet vervullen 
in de wijk. Het moet een plek 
zijn waar leerlingen, ouders 
en leerkrachten zich pret-
tig voelen, maar ook andere 
organisaties of verenigin-

gen een plek zouden kun-
nen huren, zeker buiten de 
schooltijden, bijvoorbeeld 
een combinatie van een 
school met een conferentie-
centrum. Dat vergt wel een 
andere manier van denken. 

Flexibele sporthallen
Stap af van de huidige vaste 
schooltijden en breid ze uit 
tot 18.00 uur met tussentijds 
sporten, opperde iemand. 
Leerlingen verliezen veel tijd 
met het gaan naar de sport-
locaties, was de reactie. De 
meeste scholen hebben im-
mers geen sporthal naast de 
school. Wellicht een goede 
optie voor de toekomst. Ba-
sisschool-leerlingen vormen 
een aanzienlijk deel van het 
ledenbestand van sportver-
enigingen. Die wil je dus 
zo dicht mogelijk bij elkaar 
hebben. En dan liefst een 
sporthal waar verschillende 

sporten beoefend kunnen 
worden binnen een ruim-
te die aan de eisen voldoet. 
Zo kunnen leerlingen ook 
gemakkelijk kennis maken 
met verschillende sporten. 
Ook werd voorgesteld een 
sport die nu op meerdere lo-
caties in Nieuwegein wordt 
beoefend, zoals badminton, 
in één sporthal te concen-
treren.

Hoe nu verder?
In april spreekt de raad over 
de toekomst van scholen 
en sporthallen. Alle ideeën 

In Health Club Gold’s Gym 
werd eerste Paasdag een 
marathon gefietst.
Onder enthousiaste aanvoe-
ring van instructeurs Thom 
Evers en Wouter de Rooij 
werd drie uur lang fanatiek 

gespind. Alle deelnemers, 
op z’n paasbest gekleed, ge-
noten van een vrolijke en 
ontspannen ochtend.
Na afloop verzorgden de he-
ren ook nog een heerlijke 
lunch.

MARATHON OP Z’N PAASBEST

neemt de gemeente mee. 
Waarschijnlijk na de zomer-
vakantie wordt bepaald welk 
traject uitgezet gaat worden. 
Uiteindelijk volgt een con-
crete voortzetting per wijk, 
waar is behoefte aan? Wijk-
bewoners worden direct bij 
de plannen betrokken. Vanaf 
2017 moet er dan een multi-
functionele voorziening zijn 
in het hart van de wijk, al 
dan niet met een sporthal. 
WijkPhase blijft u informe-
ren over de voortgang en de 
concrete plannen voor onze 
wijk.

De Oranjevereniging zoekt 
voor Koningsdag woensdag 
27 april nog vrijwilligers. 
Ook als je een deel van de 
dag wilt helpen ben je van 
harte welkom.
Wie zoeken we? Mensen 
die namens de organisatie 
helpen met:
- het aanwijzen waar deel-

nemers mogen gaan zit-
ten (of beter gezegd; waar 
ze niet mogen zitten, 
bijvoorbeeld niet bij de 
sloot)

- bij wegafzettingen aan-
wezig zijn om te voorko-
men dat er toch fietsers 
e.d. het terrein op rijden

- vragen beantwoorden 
van bezoekers zoals waar 
zijn de WC’s? Waar is 

de EHBO? of “Ik ben mijn 
mama kwijt!”

- bemiddelen als er ‘ver-
keerde’ discussies dreigen 
over bijvoorbeeld een plek 
of verhandeling

- zorgen voor orde en net-
heid

- en last-but-not-least; er 
samen een leuke dag van 
maken!

Meer informatie en aanmel-
den: oranjeverenigingNN.nl

KLEEDJESMARKT WEER OP 
DE NEDEREINDSEWEG

    De kleurplaat is ook te 

downloaden van de website


