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Na alle tegenslagen is er nu eindelijk goed nieuws over
het winkelcentrum Makado: met een beetje geluk kunnen straks de Paasboodschappen gedaan worden op een
prachtig, geheel vernieuwd Makadocenter.
Het is dan precies een jaar
geleden dat de Jumbo in de
week na Pasen zijn deuren
sloot. Niemand kon toen vermoeden dat het zo lang zou
gaan duren. De komst van
Boon’s Markt leek verbonden met pech en tegenslag.
Vertragingen in de bouw
en de vergunningsverlening
maakten dat de opening
meerdere keren moest worden uitgesteld en het winkelcentrum één grote bouwput was. Toen de supermarkt
op 14 december eindelijk
zijn deuren kon openen, kon
er vanwege een storing niet
gepind worden en moesten
veel bezoekers hun boodschappen terugleggen. Ook
was alleen het interieur van
het gebouw klaar. De buitenkant kwam pas medio

februari gereed. Er was fout
gemeten, dus moesten er
nieuwe platen besteld worden, wat tijd kostte. Vanwege de Kerstvakantie lag het
werk nog eens twee weken
stil. De reclamefolder werd
aanvankelijk slecht bezorgd.
Om in de feestmaand december voor het winkelend
publiek bereikbaar te zijn,
werd besloten de omvorming van het middenplein
uit te stellen. Daarmee werd
op maandag 19 februari begonnen. Het winkelcentrum
werd afgezet en het hele
plein werd in één keer helemaal leeggehaald, om gelijk
door te gaan met het plaatsen van de nieuwe stoepen,
zo’n 20 meter stoep per dag.
Daarop komen langs de
nieuw aangelegde rijbaan

fietsenrekken en plantenbakken. Het pleintje met
de gekleurde zitstenen verdwijnt, daar komen straks
parkeerplekken. Er komen 8
extra parkeerplaatsen, vergeleken met de oude situatie. Tussen de bakker en de
ingang van Boon komt een
oversteek over het parkeerterrein. De oversteekplaats

over de Richterslaan aan
de
kappers-/Primera-kant
schuift een stukje op vanwege de nieuwe inrit naar
het Makadocenter. Als alles
voorspoedig verloopt, is het
geheel vernieuwde winkelcentrum in de week voor
Pasen klaar. De winkeliers
kijken naar dat moment
uit. De omzetderving was
groot: zeven maanden geen
supermarkt en een slechte bereikbaarheid door de
bouwput. “Gelukkig heb ik
de vaste klanten gehouden,
maar de extra inloop mis
je”, zo verwoordt keurslager
Edwin Klever het gevoel van
de Makado-winkeliers. De
Kwalitaria zit door de uitbouw van de supermarkt in
een donker hoekje. Maar er
zijn plannen voor een mooi,
licht overdekt terras in de
zomer. Nu moet de loop er
weer in komen, bij Nieuwegeiners weer een gevoel ontstaan van “daar moeten we
naartoe, dan hebben we alles bij elkaar, naar het mooiste plein van Nieuwegein”,
aldus Klever.

58 GASLOZE HUURAPPARTEMENTEN OP HN-LOCATIE
Projectontwikkelaar Blauwhoed wil op het stuk grond tussen de Herenstaat en de Noordstedeweg 58 huurappartementen ontwikkelen. De woontoren met drie- en vierkamerappartementen wordt gasloos en krijgt duurzame
verwarming en koeling. De woontoren komt zo ver mogelijk van bestaande bebouwing, zodat het groen op de
locatie zo veel mogelijk blijft gehandhaafd.
Bij de woontoren komt een
verdiepte
parkeergarage
met op het dak een openbare, groene tuin. Deze daktuin is niet alleen een prettige ontmoetingsplek voor
de buurt, hij draagt ook bij
aan de beperking van de
opwarming van de stad en

hij is een waterbuffer bij
hevige regenval. De grond
was oorspronkelijk bestemd
voor kantoren, maar omdat
er meer behoefte is aan woningen wijzigt de gemeente
het bestemmingsplan. De
verwachting is dat de bouw
eind 2018 kan starten.

U kunt reageren op onze website: wijkphase.nl

KLEEDJESMARKT OP KONINGSDAG!
Op vrijdag 27 april 2018
organiseert de Oranjevereniging Nieuwegein Noord
weer een kleedjesmarkt
op de Nedereindseweg. We
hopen natuurlijk op mooi
weer een gaan er weer een
gezellige dag van maken.
Wil je meehelpen in de organisatie vooraf? Of op de dag
zelf gastheer/-vrouw zijn
voor de deelnemers en de
bezoekers? Meld je dan aan
via onze website www.oranjeverenigingNN.nl Je bent
van harte welkom; ook als
je maar een deel van de dag
mee kan helpen!

Spelregels voor deelnemers
Vanaf 5.00 uur mag je de kleedjesmarkt op en vóór
7.00 uur moeten alle auto’s weer van het terrein af zijn.
De kleedjes mogen maar aan één kant van de weg
gelegd worden. Reserveren is niet mogelijk. Volg verder
de aanwijzingen van de OvNN-medewerkers op.
Verkopen mag tot 16.00 uur.
De (goed herkenbare) leden van de OvNN vragen je één
euro voor de organisatie. De opbrengst gaat naar de
Scouting Jan van Hoof uit Nieuwegein.
De kleedjesmarkt is uitsluitend voor niet commerciële
deelnemers; commerciële deelnemers worden niet toegestaan en lopen het risico op een bekeuring.

PROJECT BETERE BUURTEN SLUYTERSLAAN
NADERT VOLTOOIING
In december 2016 is het vernieuwingsplan voor de Sluyterslaan en omgeving goedgekeurd, als een van drie locaties binnen het project Betere Buurten. Vorige maand zijn
naast de Sluyterslaan, Merwestein en de Rijtuigenbuurt,
de Schansen-Noord in Fokkesteeg als vierde betere buurt
aangewezen.

Doel van het project is de
buurt een kwaliteitsimpuls
te geven. Gemeente en bewoners werken samen aan
een schone buurt, met meer
sociale samenhang en een
beter imago. Daarvoor is ook
extra geld uitgetrokken.
Na het renoveren van de
Sluyterslaan-flats was ook
de groene en grijze omge-

ving aan een opknapbeurt
toe. Een aantal zaken wordt
of is al uitgevoerd. Zo worden de rioleringen vervangen en is op de gevel van de
flat bij de rotonde Sluyterslaan/Hildo Kropstraat een
nieuw systeem voor gevelbeplanting aangebracht. Het
golvende
buizenpatroon,
dat nu nog een kunstwerk

lijkt, zeker als het schittert
in de zon, moet straks gaan
zorgen voor een groene gevel en een groen straatbeeld.
Bovendien fungeert de beplanting als luchtfilter en
warmte-isolatie. (zie foto)
Vooruitlopend op het maaiveldontwerp zijn de bomen
en perken alvast gesnoeid
en netjes gemaakt.
Op verzoek van de buurt
heeft de Hildo Kropstraat
bij de rotonde een zebrapad
gekregen zodat verkeersdeelnemers alerter zijn op
overstekende voetgangers.
De oversteekplaatsen op de
Sluyterslaan zijn beveiligd
met knipperende ledlampjes, hetzelfde systeem als op
de Richterslaan.
De twee oude picknicktafels
bij de tweede Wenckebachplatsoen-flat zijn vervangen
door nieuwe, in twee verschillende modellen. Volgend jaar kunnen bewoners
dan een keuze maken voor
het best bevallende model.
Er worden twee nieuwe
speelplekken
ingericht
waarvoor de kinderen uit
de buurt zelf ideeën hebben
aangedragen. Verschillende
fabrikanten van speeltoestellen zijn daarmee aan de
slag gegaan en hebben de
resultaten in december gepresenteerd aan de kinderen en hun ouders. Zij kozen
overtuigend voor de firma
BoerPlay, die maart-april de
speeltoestellen gaat plaatsen.
Momenteel wordt gewerkt
aan
de
aanbestedingen
voor de laatste fase. In april
wordt de aannemer bekendgemaakt die in mei en juni
de bestrating van het hele
gebied aanpakt en iets later
de aannemer van het groen.
Het hele project moet dan
eind 2018 klaar zijn.

BOUW GEZONDHEIDSHUIS OP
SCHEMA ONDANKS TEGENSLAG
Waren het eerst de vleermuizen die zorgden voor oponthoud, eind 2017-begin 2018 leidde de aanwezigheid van
asbest tot vertraging van de sloop en daarmee van de start
van de bouw van het appartementencomplex door Mitros.
De bouwstart van het Gezondheidshuis, gepland voor eind
2018, is nog haalbaar.
Woningcorporatie
Mitros
zou eigenlijk al met de bouw
begonnen zijn, voor hen is
de vertraagde sloop een forse tegenvaller. ”We hadden
afgesproken dat eerst de flat
gebouwd zou worden en dat
wij daarna zouden beginnen”, aldus Erik Asbreuk,
huisarts van Gezondheidscentrum
Mondriaanlaan,
voorzitter van het EMC en
stuwende kracht achter
het nieuwe zorg-/welzijnsgebouw. “Het zou kunnen
dat we uiteindelijk gelijk
op gaan.” De grondaankoop
laat op zich wachten, de
grond wordt pas opgeleverd als de sloop voltooid is.
Maar Asbreuk verwacht dat
de grondoverdracht op korte termijn zal plaatsvinden.
“We zijn nog op koers.”
De architect, SW Architecten uit Wageningen, heeft
inmiddels de verschillende bouwlagen in kaart gebracht. Eind januari zijn de
verschillende gebruikers bij
elkaar geweest om aan te
geven wie waar zou willen
zitten en hoeveel vierkante
meter ieder denkt nodig te
hebben. Dat leidde tot pittige discussies, maar uiteindelijk kwamen ze eruit. De
architect komt straks met
een voorstel. Die wordt vervolgens ook voorgelegd aan
de klankbordgroep.
Gebouw als een handschoen
De architect heeft nog geen
ontwerp gemaakt van hoe
het gebouw eruit gaat zien.
Zijn mogelijkheden zijn
beperkt, de vorm ligt vast
vanwege het beschikbare
perceel, de hoogte mag niet
meer dan drie bouwlagen
zijn. “Je kunt niet omhoog
en mag niet opzij”, aldus

Asbreuk. Het mooie van
deze architect is dat hij ‘andersom’ werkt. Hij begint
met de hand en bouwt de
handschoen eromheen. Hij
deed dat eerder al met het
Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, gespecialiseerd in borstkankerzorg.
Dat gebouw is ontworpen
vanuit de patiënt: je hebt
de diagnose borstkanker
gehad, komt hier binnen en
wat wil je dan? Kamers hebben daar bijvoorbeeld geen
nummer, maar een naam,
zoals Aletta Jacobskamer.
Dat voelt een stuk minder
kil en afstandelijk. Asbreuk:
“Die manier van werken
past de architect ook bij ons
toe: de reis van de cliënt en
van de werkers en hun samenwerking staan centraal.
Licht, ruimte, rust en het erbij betrekken van het park
zijn daarbij kernbegrippen.”
Gedoe
Dat is positief nieuws, maar
er is ook ‘gedoe’: per 1 januari gaat van overheidswege
de financiering op de schop
en de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, met
mogelijk een andere coalitie en nieuwe ideeën over
ondersteuning en subsidie
voor organisaties als bijvoorbeeld MOvactor en de
bibliotheek. Bovendien is de
directeur van MOvactor gestopt en wordt zijn functie
tijdelijk door verschillende
mensen waargenomen.
Toch is Asbreuk vol vertrouwen: “In het Gezondheidshuis blijft de welzijnspoot
belangrijk, in de verbinding
welzijn en zorg ligt ons voordeel, we zijn er voor kwetsbare mensen.”

WAT IS ER TE DOEN?
Bloemschikken
Elke laatste donderdag van de maand
vanaf 14.00 uur in De Wenck, kosten € 5,Kleedjesmarkt
Koningsdag op vrijdag 27 april 2018
vanaf 06.00 uur aan de Nedereindseweg
Kleuren voor volwassenen
Elke maandag vanaf 14.00 uur in De Wenck,
kosten € 1,Kijk voor actuele data op onze website:
wijkphase.nl

BEWEEGFIT: IDEALE MIX VAN
BEWEGEN EN DANS
Wie als 55-plusser het lichaam fit wil houden, maar geen zin heeft in fitness in de sportschool, kan terecht bij De Dansfabriek aan de Hildo Kropstraat 8 (tegenover Nettorama).
Gedreven docente Shirley Weltevreden-Vanenburg werkt in een gezellige sfeer en op
muziek aan een betere conditie door oefeningen, dans en spel.
Het concept bewegen op
muziek voor senioren is
voor Shirley niet nieuw,
zo weet ook bezige bij Bep
van Kouwen uit eigen ervaring: “We zaten toen in De
Wenck, dat was hartstikke
leuk, maar de ruimte was
eigenlijk niet zo geschikt.
Toen na de vakantie de lessen daarom verplaatst werden naar De Dansfabriek,
haakten nogal wat mensen
af.” Voor sommigen was de
hogere prijs een probleem,
voor anderen wellicht de afstand of het idee naar een
dansschool te gaan en dure
kleding te moeten aanschaffen. Maar dat is bij De Dansfabriek niet nodig, makkelijk
zittende kleding en schone
gympen zijn voldoende. Hier
staat het plezier in dansen
en bewegen voorop, zonder
dat dat ten koste gaat van
de kwaliteit.
Shirley is klein en tenger,

maar één bonk energie en
met een enorme drive voor
dans. Het liefst zou ze iedereen aan het dansen willen
krijgen. Sociale afkomst, opleidingsniveau, huidskleur
en leeftijd spelen voor haar
geen enkele rol. Ze wil mensen verbinden. Dat blijkt ook
al uit de gezellige, sfeervol
ingerichte hal en ‘huiskamer’, waar leerlingen/leden
kunnen uitpuffen en ouders
of partners kunnen wachten. Want De Dansfabriek
biedt een breed scala aan
dansstijlen voor kinderen,
jongeren en volwassenen.
Voor 55-plussers heeft de

Beweegfit kost € 2,50
per keer. U kunt zich
telefonisch opgeven
(06) 2059 8073 of via
info@de-dansfabriek.nl

gepassioneerde
dansdocente nu Beweegfit opgezet,
elke donderdagochtend (behalve in de schoolvakanties)
in De Dansfabriek van 9.30
tot 10.15 uur: “We beginnen met 20-25 minuten met
spierversterkende oefeningen. Het hele lichaam wordt
aangepakt.
Daarna
een
stukje dans. Elke week komt
er weer een nieuw stuk bij.
Als afsluiting volgt een spelvariant. We doen alles op
muziek, geen oubollige wijsjes, maar lekker hippe muziek.” Bep bevestigt dat: “Het
werkt, bij het eten koken
stond ik te dansen achter de
pannen. Je krijgt er energie
van!”
Shirley geeft Beweegfit donderdags ook in de recreatiekamer van de Dichter, van
11.00 tot 11.45 uur. Die lessen zijn alleen voor bewoners van dit appartementencomplex.

Kunst in de wijk

INZICHT DOOR EEN
ANDER UITZICHT
Hij is van alle kanten al van
verre zichtbaar, het kunstwerk op het dak van de koningin Beatrixschool. Drie
figuurtjes staan op hun
kop, verbonden door hun
handen en voeten. Kijken
ze naar buiten of naar binnen?

onbekend. Wel is zeker dat
het beeld er al vanaf de opening van de school, zomer
1972, staat. Mogelijk was het

een geschenk van de bouwer, bouwbedrijf Koot uit
Jutphaas of is het ontstaan
vanuit de percentageregeling: 1 of 1,5 procent van de
nieuwbouwsom werd besteed aan een kunstwerk,
een welkome ondersteuning
van kunstenaars die helaas
nauwelijks meer wordt toegepast.

DE DICHTER AAN HET WOORD
wanneer ik naar deze foto kijk, schiet ‘het dorp’ van wim
sonneveld het hoofd in. het zal toch niet …?
de nieuwe wijk rijnhuizen moet ‘aangesloten’ worden, er
wordt gedacht over een brug tegenover de vredebestlaan.
ik ben geen wijkbewoner, maar alleen al als fietser moet ik
er niet aan denken.
heb je net de kruising noordstedeweg overleefd, dan wil je
wel even rust tot de rijnhuizerbrug zich aanbiedt. daartussen mag men best een streepje weg en water ongemoeid
laten. een brug maakt dit stuk van de stad minder veilig
en beslist minder mooi.

bevrijding van rijnhuizen
(oh stad, heb toch uw schoonheid lief!)
niet elk strak plan is goed bevallen
wellicht is ’t flauw dat ik het zeg
maar er zijn fietsers omgevallen
oh, gruwel van de ‘noordsteeweg’
(oh stad, heb toch uw schoonheid lief!)
ik weet, een nieuwe wijk moet ook ontsloten
zodat de mensen straks verbonden zijn
en welkom zijn als stadsgenoten
in heel de rest van nieuwegein
(oh stad, heb toch uw schoonheid lief!)
nu moet een knapperik met liniaal
een brugje leggen op de kaart
dat kan gewoon dwars over ’t kanaal,
zo’n bouwsel waar de scheepvaart onder vaart
wees wijs nu stad, hou meerd’re opties open,
heb veiligheid en schoonheid lief
en laat de beste kans niet lopen
bij ’t wegen van ’t alternatief
oh stad, heb bovenal uw schoonheid lief!
© ton de gruijter

MET DE
SCHRIK VRIJ...
Wie eromheen loopt ziet
telkens een ander beeld. De
kunstenaar is er dus prima
in geslaagd om de tekst op
de sokkel uit te beelden en
waar de school voor staat:
Inzicht door een ander uitzicht. Het hier gegeven
onderwijs helpt de leerlingen zaken van verschillende kanten te bekijken, er
is ruimte voor andere visies.
Wie die kunstenaar is, blijft
ondanks veel naspeuringen

Op vrijdag 26 januari rond
15.30 uur was de inrit naar
de Richterslaan vanaf de
A.C. Verhoefweg een tijdlang geblokkeerd door een
tram die op de tramovergang stond.
Aanleiding was de aanrijding met een fietser die
kort tevoren had plaatsgevonden. Gelukkig liep het
goed af: de wat oudere man
kwam met de schrik vrij. De
met spoed opgeroepen am-

bulance was niet nodig.
Medewerkers van makelaardij De Keizer, die direct
naast de oversteek ligt, vertellen dat er wel vaker (bijna) aanrijdingen zijn. Hoe
dat kan, is onduidelijk. De
overgang is met stoplichten,
knipperende ledlichtjes en
een geluidssignaal beveiligd.
Mogelijk denken mensen
dat ze nog wel kunnen oversteken en schatten ze de
snelheid waarmee de tram
nadert fout in.

KLEURPLAAT

SPETTERENDE DANSSHOW VAN
DE DANSFABRIEK IN DE KOM

Welke kleur geef jij de nieuwe brug?
De kleurplaat is ook te downloaden van wijkphase.nl

Dansschool De Dansfabriek houdt op 30 juni zijn jaarlijkse
grote show in theater De Kom.

© Femke Siermann

AANPAK ZORGELIJKE
VERKEERSSITUATIE
WINKELCENTRUM NEDEREIND
Het bestuur van het wijknetwerk heeft contact opgenomen
met de gemeente over de Zwanenburgstraat ter hoogte
van winkelcentrum Nedereind. Met kortstondige pieken
kan de verkeerssituatie behoorlijk chaotisch worden en
zijn bijna-ongevallen meer regel dan uitzondering. Er zijn
al een paar gesprekken geweest met een verkeersdeskundige van de gemeente en de situatie is ter plekke bekeken.
De verkeersdeskundige is
gevraagd om kennis te nemen van de individuele
knelpunten en eens na te
gaan welke totaaloplossingen mogelijk zijn binnen
de technische en financiële
mogelijkheden. Een aantal
verkeerssituaties is aan de
gemeente voorgelegd:
– De blindengeleide-route
over de stoep loopt niet
door voor de winkels
langs.
– Bij de ingang van de PLUS
aan de Zwanenburgstraat
worden fietsen nu dwars
voor het pand gezet, die
blokkeren de stoep.
– Parkeerplaatsen langs de
Zwanenburgstraat aan de
zijde van de winkels doorkruisen het fietspad. De
geparkeerde auto’s maken de situatie tegenover
de ingang van de PLUS
smal, onoverzichtelijk en
chaotisch.
– De oversteekplaatsen zijn
geen zebrapaden. Er is
veel verwarring over de
voorrangsregels.
– De oversteekplaatsen liggen niet tegenover entrees van de verschillende

winkels. Mensen steken
her en der over. Dit gecombineerd met autoverkeer, busroutes, parkeerplaatsen langs de weg en
fietsers maakt het onoverzichtelijk en chaotisch.
– Met pieken (vooral woensdag en zaterdag) staan er
rijen auto’s te wachten
op Drilleveld tot aan het
kruispunt met de Zwanenburgstraat om te tanken bij Tinq. Dit gecombineerd met het autoverkeer
afkomstig van de parkeerplaats achter PLUS (Prof.
Dr. Ornsteinlaan), de auto’s die staan te wachten
op de Zwanenburgstraat
voor de wegversmalling
iets verderop, de voetgangersoversteek (niet zebrapad), het slechte zicht van
verkeer dat van richting
PLUS komt maakt deze
kruising erg onoverzichtelijk.
– De Nedereindseweg is voor
fietsverkeer een belangrijke oost-west verbinding.
De kruising Nedereindseweg-Zwanenburgstraat is
onoverzichtelijk door vele
overstekende fietsers, een
oversteekplaats (geen zebrapad), auto’s die willen
parkeren langs de Zwanenburgstraat en langs
de Nedereindseweg en de
drukte bij de entrees van
de verschillende winkels.
Kortom; voldoende redenen om deze situatie aan te
pakken. Binnenkort zal er
een vervolgoverleg zijn om
de mogelijke oplossingen te
bespreken.
Oscar Brinkhof
Bestuurslid WnW Jutphaas
Wijkersloot

Het wordt een geweldig,
bont spektakel van allerlei dansstijlen, van onder
anderen ballet, hip-hop en
streetdance, via jazz, musical class en breakdance tot
afrodance, salsa/latin en kizomba.
Er zijn groepen van alle leeftijden, van 3 tot ‘echt oud’.
“Zo heerlijk dat het samen
kan, altijd die barrières, die
opgeworpen worden”, aldus

Shirley Weltevreden-Vanenburg, die vier jaar geleden
De Dansfabriek aan de Hildo
Kropstraat oprichtte. “Leeftijd doet er helemaal niet
toe.”
Er zijn twee voorstellingen,
om 13.00 en 19.00 uur. De
show duurt ongeveer twee
uur met een pauze. Kaarten
zijn voor slechts 10 euro zijn
te koop bij De Kom.

OP WEG
NAAR EEN
DUURZAAM
GROEN(?)
Wie de afgelopen maanden vanaf de tramperrons uitkeek
over de AC Verhoefweg of er vanuit de tram of auto naar
keek, was het ongetwijfeld al opgevallen: het merendeel
van de bomen op de middenberm of langs de rijbanen was
gemarkeerd met een felgroene stip. In februari bleek wat
er aan de hand was: het gaat om een verbeterslag van het
groen langs deze drukke vierbaansweg. Hoe ziet die verbetering eruit?
Grootschalige
bomenkap.
Eind augustus vorig jaar
werd een omgevingsvergunning aangevraagd die op 1
september is verleend voor
het kappen van 92 bomen
met een herplant van 10 bomen. Een bericht op de gemeentewebsite maakt duidelijk dat het om veel meer
bomen gaat: ‘Langs de AC
Verhoefweg en de Taludweg
gaan circa 800 bomen weg,
voornamelijk platanen en
populieren. Circa 400 hiervan zijn kapvergunningplichtig. Er komen circa 90
nieuwe bomen voor terug.’
Als reden wordt aangegeven
dat de bomen te dicht op elkaar staan. ‘De uitstraling en
functie van het gebied veranderen niet’, verzekert het
persbericht. Maar wie nu het
eindresultaat bekijkt, komt
tot een ander beeld: van de
dubbele of zelfs drie rijen
bomen op de middenberm
is er nog maar één over. De
imposante bomenlaan die
mensen bij binnenkomst

in Nieuwegein begroette, is
verdwenen.
‘De gemeente draagt bomen
een warm hart toe’, aldus
het bericht. Een vreemde
manier om die bomenliefde
te tonen. Bovendien wordt
de duurzaamheid niet gediend met deze grootschalige bomenkap. De vele
bomen vervulden een belangrijke rol als luchtfilters
bij deze sterk vervuilende
weg, die nog steeds drukker
wordt. De huizen achter de
weg hebben nu veel meer
licht, dat is positief, maar
missen hun natuurlijke geluidsscherm en luchtfilter.
De kapijver lijkt meer ingegeven door beleid dat we al
eerder hebben gezien: bomen worden, al dan niet uit
bezuinigingsredenen, niet
gesnoeid, worden vervolgens (te) groot, met als enige
‘oplossing’ kappen. Nieuwegein en het groen, het blijft
een moeizame relatie, hoezeer wethouder Snoeren ook
het tegendeel beweert.

