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De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van
19 december jl. unaniem ingestemd met de vernieuwingsplannen voor o.a. de Sluyterslaan en omgeving. Het is de
bedoeling om in 2017 te starten met de uitvoering van de
plannen. De ontwerpen voor de openbare ruimte van de
Sluyterslaan en omgeving zijn samen met inwoners en
andere partners gemaakt. Het plan concentreert zich onder andere op de volgende zes speerpunten:
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Kunstmarkt
Nieuwegein
organiseert al 25 jaar een
kunstmarkt in uw wijk op
de eerste zondag in oktober.
Dat willen we met u vieren
door samen met wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot
een fotowedstrijd te organiseren met een jury van
professionele
fotografen.
Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor alle
inwoners van Nieuwegein.
Voorwaarde is dat de foto’s
in 2017 zijn genomen in de
wijk Jutphaas-Wijkersloot
en te maken hebben met
het thema ‘ontmoeting’.
In maart kunt u een gratis
workshop volgen waarin de
juryleden u tips geven over
het maken van sfeervolle foto’s. Techniek is minder belangrijk dan het verhaal van
uw foto.
Voor kinderen op de basisschool is er een aparte versie van de fotowedstrijd. De
opdracht is voor hen aangepast: maak een foto waarop
je iets over vriendschap laat
zien. Wat is vriendschap?
Hoe kun je zien wie vrienden
zijn van elkaar? Wanneer is
iemand een goede vriend
voor jou? Wanneer weet je
dat jij iemands vriend bent?

Wat heeft toeval met vriendschap te maken? Wat heeft
het uiterlijk van iemand
met vriendschap te maken?
De wedstrijd wordt begeleid
met een lesbrief ‘Vriendschap in beeld’ voor basisscholen. De auteur biedt aan
om te helpen bij de organisatie van de wedstrijd op
school.

Foto’s kunnen worden ingezonden via de website www.
kunstmarktnieuwegein.nl
door gebruik te maken van
het wedstrijdformulier. Op
die website staat ook meer
over de spelregels en voorwaarden. Inzenden is mogelijk van 1 maart tot en met
30 juni 2017.

1. Aansluiting bij kwaliteit
van de omgeving
Met dit plan verbeteren we
één van de entrees naar de
binnenstad. Eerder zijn al
verschillende
werkzaamheden in de omgeving uitgevoerd zoals de bouw van
KruyderPlaza, het opknappen van het Wenckebachplantsoen en het Hessepark.
Het is nu tijd om de Sluyterslaan te vernieuwen zodat de kwaliteit van dit deel
van Nieuwegein aansluit bij
de omgeving.
2. Toegankelijker voor
mensen met een beperking
Ouderen en mensen met
een beperking blijven steeds
langer thuis wonen. Om dit
mogelijk te maken is het
van belang dat de openbare
ruimte toegankelijk wordt
gemaakt. Dit is verwerkt in
het plan.
3. De buurt wordt
klimaatadaptief
In de toekomst krijgen we
steeds vaker te maken met
hittestress en piekbuien. Om
dit op te vangen zijn in het
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plan verschillende maatregelen opgenomen.
4. De buurt wordt veiliger
In het plan is extra aandacht
besteed aan de veiligheid:
aan kleinschalige verkeersmaatregelen om de oversteekbaarheid van de Sluyterslaan te bevorderen, extra
verlichting en het verlagen
van het groen waardoor er
meer zicht is.
5. Speelplekken voor
verschillende leeftijden
Inwoners willen graag meer
avontuurlijke speelplekken
in het groen voor kinderen
van verschillende leeftijden.
Deze speelplekken zijn in
het plan opgenomen. Daarnaast komt er een betere
verbinding naar het Hessepark dat juist meer geschikt
is voor jongeren.
6. Slim werkzaamheden
verbinden
In dit plan combineren we
werkzaamheden met elkaar.
Hierdoor hebben inwoners
maar één keer de overlast in
hun buurt.

WAARDEVOLLE ONTMOETING
MOSLIMS EN CHRISTENEN
Terwijl op veel plaatsen in de wereld moslims en christenen elkaar als vijanden naar het
leven staan, opende de moskee aan de Hesselaan op 11 januari haar deuren voor een
ontmoeting rond de geboorteverhalen van Jezus in de Bijbel en de Koran. Een eerste stap
tot meer toenadering, die zeker een vervolg verdient.

Enkele
Syrische
statushouders die eind 2015 naar
Nieuwegein kwamen, namen daartoe het initiatief,
in samenwerking met Hans
Oldenhof, rooms-katholiek
pastor en de Marokkaanse
geloofsgemeenschap.
Na
een gastvrij welkom met
thee en allerlei lekkernijen,
gaf eerst Hassan Barzizaoua,
bestuursvoorzitter van de
moskee in Culemborg en
voormalig docent aan de
imam-opleiding in Rotterdam, een presentatie van
wat de Koran zegt over de
geboorte van Isa, zoals Jezus
daar heet, gevolgd door pastor Oldenhof die de Bijbelverhalen toelichtte.
Beide religies spreken van

de almacht van Allah/God:
Hij wil het, en het gebeurt,
Hij spreekt en het is. In beide heilige boeken is Maria/
Maryam een bijzondere,
pure vrouw, -in de Koran is
zij zelfs de enige met een
soera met een eigennaam-,
die van de engel Gabriel/
Jibriel te horen krijgt dat zij
zwanger zal worden en een
zoon zal baren. In de beide
verhalen schrikt en twijfelt
ze, omdat zij geen gemeenschap heeft gehad met een
man. Groot verschil is het
ontbreken van Jozef in de
Koran. Daar baart zij haar
kind alleen, onder een dadelpalm. Als het kind er is,
verzucht ze, bang voor de
schande: “Was ik maar eer-

der gestorven.” Maar dan
gebeurt een wonder: het
kind spreekt haar en even
later ook haar familie geruststellend toe. In de Koran
dus geen stal, geen herders
en wijzen. Jezus is ook voor
moslims belangrijk, als profeet en aankondiger van
de voor hen belangrijkste
profeet, Mohammed. “Er is
meer wat ons bindt dan wat
ons scheidt”, zoals de Nieuwegeinse bestuursvoorzitter
Mohamed Acharki in zijn
welkomstwoord al terecht
had gezegd.
Na deze tekstuele verkenning begaven moslims en
christenen van verschillende denominaties zich, met
achterlating van de schoenen, naar de fraai gedecoreerde mannenzaal van de
moskee boven, waar voor
deze speciale gelegenheid
ook vrouwen welkom waren. Normaal hebben zij
hun eigen vrouwenruimte,
slechts via een beeldscherm
met de mannenzaal verbonden. Daar, in een sfeer van
wederzijds vertrouwen en
respect, ging Barzizaoua uitgebreid in op vragen over de
inrichting van de moskee,
het gebed, ge- en verboden
en de positie van vrouwen.
De schoenen gaan uit om
een praktische reden: om
het kleed schoon te houden,
waar in rijen achter elkaar
vijf keer per dag gebeden
wordt. Bij het bidden raken
neus en voorhoofd de grond
aan. Tijdens het vrijdaggebed wordt een preek gehouden rond een bepaald thema. Vrouwen klagen niet,
aldus Barzizaoua, dat zij ook
bij warm weer bedekkende
kleding dragen. Waarop een
moslim bewonderend zei
dat moslima’s veel betere
ambassadeurs voor de Islam
zijn dan mannen: “Bij hen
zie je aan de kleding meteen
dat zij moslim zijn.”

De Oranjevereniging Nieuwegein Noord zoekt vrijwilligers
om mee te helpen op de Kleedjesmarkt op Koningsdag
donderdag 27 april 2017. Als vrijwilliger ben je bijvoorbeeld aanspreekpunt voor bezoekers, bewaak je verkeersknooppunten, loop je over de kleedjesmarkt en probeer
je mogelijke problemen te voorkomen. Je
kan ook meehelpen in de voorbereiding.
Voor lunch wordt gezorgd. De Kleedjesmarkt start om 07.00 uur en duurt tot ca.
16.00 uur. Wil je graag helpen maar niet
de hele dag, ook dan ben je van harte welkom!
Aanmelden via de website: www.oranjeverenigingNN.nl
of een mailtje naar info@oranjeverenigingNN.nl

Ook de OvNN is genomineerd voor de Nieuwegein
Awards in de categorie ’Vrijwilligersorganisatie’

LEVENDE KERSTSTAL

In december heeft het
Wijknetwerk samen met
hulp van de gemeente, De
Wenck en Lister een levende Kerststal georganiseerd
op de Dierenweide bij het
Makado Center.
Mede dankzij de hulp van de
vrijwilligers (top!) en sponsoring van Jumbo Makado
(versnaperingen en drankjes) was het voor de eerste
keer een groot succes. Het
evenement werd goed bezocht: ruim 300 enthousiaste bezoekers. De sfeer werd
versterkt doordat er live een
zangeres van De Muziekfabriek uit Nieuwegein stond
te zingen. Zeker voor herhaling vatbaar!

Er was ook een kleurwedstrijd waar door de Primera
Makado een leuke prijs aan
werd verbonden. De wedstrijd is gewonnen door de
6-jarige Henk uit de Kramerslaan. Hij heeft zijn prijs
inmiddels gekregen.

De levende Kerststal is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van Jumbo Makadocentrum.

WAT IS ER TE DOEN?

DRIE NIEUWE
BESTUURSLEDEN
Het bestuur van Wijknetwerk Jutphaas Wijkersloot
heeft 3 nieuwe bestuursleden. Daarmee bestaat het
bestuur nu uit 7 leden.
Heb je een vraag aan een bestuurslid? Mailen kan naar
bestuur@wijkphase.nl

WIE WIL ER MEEHELPEN OP DE
KLEEDJESMARKT 2017?

• Exposities in Kunstenaars Centrum Nieuwegein
Kerkstraat 38, open elk weekend, 14.00-17.00 uur:

Op de foto van links naar rechts met hun aandachtsgebied:
Cor (communicatie en website), Han (notulist), Henk (penningmeester),
Oscar (Oud Jutphaas en Rijnhuizen), Bep (kleine evenementen en
o.a. bloemenbaskets) en Marcel (voorzitter).
Niet op de foto maar ook bestuurslid Sandrina (sociale- en nieuwbouw).

18 feb t/m 15 mrt
11 mrt t/m 26 mrt
15 apr t/m 30 apr
			
06 mei t/m 28 mei
03 jun t/m 18 jun

Ledenexpo KCN “Mijn Muze”
Ritie Toulanie en zoon
Marja Embden en
Anthony Anthonijsz
Joe Etty
Ledenexpo KCN

• Atelierroute Kunstgein 11 juni

VAN DE VERKEERSCOMMISSIE
Al wandelend door de wijk sprak de verkeerscommissie
met de wethouder, de wijkagent, de wijkcoördinator en
enkele andere betrokkenen over een aantal knelpunten.
lost met de slechte staat van
de stoep voor een flat. Door
wortelopdruk was een gevaarlijke situatie ontstaan.
De gemeente organiseerde
een inloopavond, waar de
bewoners voorstellen konden bekijken. De keuze viel
op verwijdering van drie
hoge bomen. Na het nodige
grondwerk komen er twee
bomen terug: de valse Christusdoorn.

De slechte staat van het asfalt van de Mendes da Costalaan en het Nypelsplantsoen, evenals de bestrating
van de
Hildo Kropstraat
t.h.v. de Nettorama (foto
rechts). De gevaarlijke oversteek Richterslaan – Mendes
da Costalaan. We verwachten binnenkort bericht wat
er aan gedaan kan worden.
Oplossingen zijn niet altijd
even gemakkelijk!
Bij het Wenckebachplantsoen is een probleem opge-

DEEL VAN KADE HERENSTRAAT
INGESTORT

Het fietspad op de rotonde
Sluyterslaan is nog steeds
niet helemaal droog (foto
links). Tijdens de vorstperiode is daar zelfs ijs geconstateerd. Een gevaarlijke situatie, waarvan de gemeente op
de hoogte is gebracht.

De kade van de Herenstraat vanaf de fiets-/voetgangersbrug tot ongeveer de Lantaern is medio januari weggespoeld en ingestort.

Op verzoek is de LED-verlichting van het zebrapad bij
Makado getest en gerepareerd, evenals de gele drukplaten. Alles werkt weer perfect.

voor de automobilist, maar
zeker ook voor de voetganger, fietser, scootmobiel. Hoe
dan ook. Indien u moeilijke
situaties tegenkomt, dan
horen wij dat graag.

Ook dit jaar zet de commissie zich in voor een verkeersveilige wijk. Niet alleen

Carel Bloemsma
Voorzitter Verkeerscommissie
verkeerscommissie@wijkphase.nl

Kijk op Kunst

VERF DRUIPT VAN DE MUREN
Zeg ‘tubeflats’ en elke Nieuwegeiner weet dat je de
vier flats aan het Nijpelsplantsoen bedoelt.
Die bijnaam danken deze
woningen, gebouwd aan het
eind van de jaren 1960, aan
de kunstwerken die de Soester kunstenaars Ton Pauw
en Egbert de Rooij daar in
1984-85 hebben aangebracht
in opdracht van woningcorporatie St. Joseph. Die zou

later opgaan in Mitros. Aan
de kant van de Noordstedeweg brachten zij als fraai
trompe-l’oeil
realistische
verftubes aan, zelfs met
schaduw, met verschillende kleuren verf die uit de
tubes langs de muur naar
beneden druipt. Aan de Nijpelslaan-zijde verspringende ‘balkonnetjes’, die bij de
blauwe variant echter meer
op dwarrelende vellen papier lijken.

Het tweetal heeft in dezelfde jaren ook wandschilderingen gemaakt op flats in
Soest. Inmiddels hebben zij
zich ontwikkeld tot veelzijdige kunstenaars die ook
plastisch werk maken.
Bij de grote renovatie enkele jaren geleden hebben de
Nijpelsflats plantennamen
gekregen als distel en paardenbloem. Maar voor Nieuwegeiners blijven ze gewoon
‘de tubeflats’.

Oorzaak zijn mogelijk de
trillingen van het verkeer
die een zijwaartse druk veroorzaken op de opgemetselde kadewand. Ook door
de zuigende werking van te
snel varende (binnenvaart-)
schepen kan schade ontstaan. Maar ook de houten
palen en het ‘bordes’ waarop de muur rust, zijn door
de tand des tijds aangetast
en in slechte staat.
HDB, een bouwbedrijf op het
gebied van civiele techniek,
zoals bruggen, dijken, kades,
sluizen, riolering en wegen,

heeft, om verdere verzakking
te voorkomen, met een drijvend dok ‘Tomas’ met een
kraan zeer zorgvuldig metalen buizen ingetrild met
daartussen metalen platen.
In het slechtste stuk is een
volledig metalen damwand
geplaatst. Meters bij de huizen aan de Herenstraat hielden in de gaten dat die geen
schade opliepen door het
intrillen. Deze werkwijze
veroorzaakt sowieso minder
overlast dan echt heien.
Er wordt nu nagedacht over
een definitieve oplossing.

DE DICHTER AAN HET WOORD
het was te verwachten, een nieuwe stad die maar
vernieuwen blijft kan niet alle ballen in de lucht
houden. nieuwe projecten lonken, nieuwe brochures beloven woongeluk tussen de nieuwe muren, er
zijn transformaties van kantoorpanden naar woningen; druk, druk, druk.
en dan blijkt dat oude-nieuwe-wijken vergeten
lijken. achterstallig onderhoud, een mindere aandacht voor de leefomgeving. maar nu is er dan het
vernieuwingsplan voor betere buurten. en de omgeving van de sluyterslaan hoort daar bij!
oud en nieuw buurt
het is al heel wat jaar geleden
dat in en rond de sluyterslaan
de eerste huizen kwamen staan,
verhuizers kwamen aangereden
de buurt was pril, haast zonder zorgen,
de parkstrook was nog fris en groen
het onderhoud wat men moest doen,
dat werd gepland voor steeds weer ‘morgen’
en zo ontstond door alle drukte
in elke keer een nieuwe buurt
een achterstand, die duurt en duurt;
het lijkt alsof het hier niet lukte
maar nu zijn er dan toch de plannen
voor ‘schoon, sociaal en opgefrist,
het goed imago dat men mist’
de hele buurt wacht nu gespannen
want straks, al kan het even duren,
dan liggen alle tegels recht
dan lacht men als de buurman zegt:
‘het lijkt hier net op zo’n brochure’
© ton de gruijter

WOONTOREN EN VERDER GROEN
Onder grote publieke belangstelling van omwonenden en
een aantal raadsleden werden op 24 januari in de raadszaal woningbouwplannen voor de HN-locatie en de beleidsmatige kaders daarvoor gepresenteerd. Hoewel deze
groenstrook tussen Herenstraat en Noordstedeweg de
bestemming kantoren heeft, is deze plek ook meermaals
in gemeentelijke beleidsstukken als mogelijke woningbouwlocatie aangewezen. Omwonenden maken zich daar
zorgen over.

WIJKNETWERK
VERGADERINGEN
De vergaderingen van
het wijknetwerk starten
altijd om 19.30 uur in
De Wenck en zijn in 2017
op de volgende data:
14 maart 2017
18 april 2017
16 mei 2017
27 juni 2017
12 september 2017
24 oktober 2017
19 december 2017

September
2016
sloten
de gemeente Nieuwegein
en Blauwhoed, een grote
projectontwikkelaar
een
samenwerkingsovereenkomst. Omwonenden protesteerden, zij wilden deze
groenstrook groen houden.

Blauwhoed is ook bezig met
het naburige Karwei-terrein,
maar hoewel eerder gestart,
verloopt dat project minder
vlot. Het u-vormige bouwsel
van zo’n 20-25 meter hoog
op de maquette was dan ook
verre van zeker.

Architect Sjoerd Berghuis
van Klunder Architecten in
Rotterdam heeft rekening
gehouden met de wens voor
zoveel mogelijk groen en in
zijn ontwerp niet gekozen
voor drie gebouwen van 12,
19 en 23 m, eveneens een
optie, maar voor één woontoren van 40 meter hoog, direct naast het fietspad, met
dertien verdiepingen met
elk vier of zes huurwoningen en een ondergrondse
parkeergarage,
waardoor
het groene karakter, de bomen en de sloot behouden
blijven.
Dit schetsontwerp werd
door de aanwezigen gematigd positief ontvangen. Op
de borden in de hal konden
zij hun opmerkingen, zorgen en verbeterpunten aangeven. Zij zullen actief bij de
plannen betrokken blijven,
aldus de drie samenwerkende partijen. Zorgen waren er
over de hoogte, de verkeerssituatie en het ondergronds
parkeren: lukt dat wel in
zo’n drassige grond? Maakt
het deze woningen voor 55plus niet erg duur? Nog deze
zomer wordt het definitieve
ontwerp gepresenteerd en
kan de omgevingsvergunning met bestemmingsplanwijziging worden aangevraagd. Op zijn vroegst
zou dan najaar 2018 met de
bouw kunnen worden gestart.

KLEURPLAAT
Foto’s verkleuren, plaatjes vergaan
Maar de Betere Buurt, die blijft bestaan!

De kleurplaat is ook te downloaden
van wijkphase.nl

VALT DE
NIEUWEGEIN
AWARD KUNST
EN CULTUUR
IN ONZE WIJK?
Op 18 februari werden in
de grote zaal van Merwestein de Nieuwegein Awards
uitgereikt in verschillende
categorieën. Voor de categorie kunst en cultuur waren twee van de drie genomineerden verbonden met
onze wijk(krant): het Kunstenaars Centrum Nieuwegein (KCN) aan de Kerkstraat
38 in Jutphaas en dichter Ton
de Gruijter die elke WijkPhase van een toepasselijk
gedicht voorziet.

De Gruijter toont zich in zijn
poëzie een goede observator, die wat hij ziet, denkt
en voelt in rake, beeldende
bewoordingen weet vorm
te geven. Zijn taalgebruik
is dichterlijk en verzorgd,
verrassend soms, zijn poëzie toegankelijk. Inmiddels
heeft hij vier dichtbundels
uitgegeven, schreef wekelijks een gedicht in Nieuwegein dichtbij en sinds vorig
jaar in onze wijkkrant. Vaak
is Nieuwegein de inspiratiebron voor zijn prachtige
gedichten, kleine juweeltjes, die nu eens ontroeren
of tot nadenken stemmen
en dan weer je een glimlach ontlokken door hun
humor. De Gruijter mag dan
ook terecht de Nieuwegeinse stadsdichter heten. Het
winnen van de Nieuwegein
Award brengt een officiële
benoeming wellicht dichterbij.
Maar ook het KCN maakte
een goede kans. Deze kunstgalerie biedt al 26 jaar expositieruimte, waar de leden,
meestal in twee- of drietallen, soms ook samen met
een gastexposant, hun zeer
diverse werk kunnen tonen.
Elke drie weken is er een
nieuwe expositie te zien, die
zeer de moeite waard is. Ook
vinden er twee keer per jaar
ledenexposities plaats en
wordt een breed scala aan
activiteiten georganiseerd,
dat alles zonder subsidie.
In het KCN werd ooit het
idee voor de Nieuwegeinse
kunstmarkt geboren en nog
steeds is dit boeiende kunstenaarscollectief
daarbij
betrokken.

© Femke Sier
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Op www.wijkphase.nl leest
u wie gewonnen heeft.

