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Donderdag 5 september
Eerste Avond van
de Raad

Op donderdag 5 september is de eerste Avond van de
Raad in het Stadshuis. De Avonden van de Raad komen
in plaats van de commissievergaderingen en raadsinfor
matieavonden. U bent daarbij van harte welkom. Als
gast op de publieke tribune, als toehoorder of als mee
spreker. Ook kunt u in de wandelgangen kennismaken
met de raadsleden of een praatje met ze maken.
Op de eerste Avond van de Raad kunt u om 20.00 uur
inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda
staat, maar waarover u de raad wel graag wilt infor
meren. U kunt zich hiervoor uiterlijk om 19.30 uur
aanmelden bij de griffier.
De volgende onderwerpen worden op 5 september
besproken:
• Uitgangspunten en beoordelingskader U16 van het
Regionaal Economisch programma
• Woningomzetting en woningsplitsing
De agenda’s voor de Avonden van de Raad vindt u op
www.nieuwegein.nl/gemeenteraad
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie via tel. 14 030 of via mail: griffie@nieuwegein.nl

Buurtbijeenkomsten

Omgaan met verward gedrag

W

e zien allemaal weleens iemand die een verwarde
indruk maakt. Op straat, in een winkel of op het
werk. Hoe reageer je daarop? Meestal weten we niet
goed hoe we erop moeten reageren en gaan we verder alsof we
niets zien. Terwijl de persoon die verward is, vaak juist wat hulp
kan gebruiken. Daarom organiseren we de buurtbijeenkomsten
‘Omgaan met verward gedrag’, waarin we ingaan op psychi
sche kwetsbaarheid in de wijk. Tijdens deze bijeenkomst leert u
verward gedrag beter te begrijpen en krijgt u tips om hiermee
om te gaan.
In gesprek
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle inwoners en vrijwilligers
die weleens iemand tegenkomen die verward gedrag vertoond.
De Stichting Samen Sterk Zonder Stigma geeft samen met
twee mensen die zelf psychische problemen hebben ervaren,
antwoord op vragen. U krijgt informatie, er worden voorbeelden
besproken en u krijgt tips om met psychische kwetsbaarheid in
de wijk om te gaan.

Vijf bijeenkomsten
Er zijn in september vijf bijeenkomsten op de buurtpleinen. Deze avonden
zijn gratis toegankelijk. Er worden broodjes en drankjes geserveerd.
Donderdag 5 september van 18.00 – 21.00 uur:
Buurtplein Batau (Walnootzaal)
Maandag 9 september van 18.00 – 21.00 uur:
Buurtplein Zuid (Hollandse IJsselzaal)
Dinsdag 10 september van 18.00 – 21.00 uur:
Buurtplein Galecop (ontmoetingsruimte)
Woensdag 11 september van 18.00 – 21.00 uur:
Buurtplein Doorslag (Blauwe zaal)
Dinsdag 24 september van 18.00 – 21.00 uur:
Buurtplein Batau (Walnootzaal)
Aanmelden kan per mail naar i.leijten@nieuwegein.nl onder vermelding
van Aanmelden buurtbijeenkomst verward gedrag. Vermeld in uw mail
ook welke bijeenkomst u wilt bijwonen. ●

Uw huis verduurzaamd?

Vraag subsidie terug

V

oor wie zijn huis wil verduurzamen is via de rijks
overheid subsidie beschikbaar. Ook huiseigenaren
die dat na 15 augustus 2019 hebben gedaan,
kunnen een deel van hun investering terugkrijgen. Wilt
u in aanmerking komen, dan moet u (tenminste) twee
energiebesparende maatregelen nemen. Let op, want
er is een beperkt bedrag aan subsidie beschikbaar: op is
op. In 2020 start een nieuwe subsidieronde.

Elke eerste zondag van de maand kunt u voor 1 euro
een kopje soep eten en buurtgenoten ontmoeten
in Fokkesteeg. Soep op Zondag is een initiatief van
Wijknetwerk Fokkesteeg, MOvactor, Balans Nieuwegein
en Humanitas DMH.
U bent van harte welkom op zondag 1 september van
12.00 tot 14.00 uur op de Bedumerschans 4. De vol
gende edities van Soep op Zondag zijn op 6 oktober, 3
november en 1 december op dezelfde plek en tijd.
Opgeven mag (maar hoeft niet) via soepopzondag@
nieuwegein.nl

Wijknetwerk
vergaderingen

U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor vloerisolatie,
gevelisolatie en hoogrendementsglas. De voorwaarden
om in aanmerking te komen voor de subsidie vindt u op
www.rvo.nl/seeh
Energie-N is een vrijwilligersorganisatie uit Nieuwegein
die inwoners helpt bij het verduurzamen van hun huis.
Energie-N start bijvoorbeeld binnenkort met een nieuwe
regeling voor kruipruimte-isolatie. Ook komt één van de

Soep op Zondag
in Fokkesteeg

energieambassadeurs graag langs voor een energiegesprek of warm
tefoto. Wilt u beginnen met het verduurzamen van uw huis, dan kan
Energie-N u op weg helpen. Op de website van Energie-N vindt u
uitleg over de regeling: www.energie-n.nl/subsidie ●

Batau-Noord:
Dinsdag 3 september om 20.00 uur
		
in Buurtplein Batau, Dukatenburg 1
		
(Hoog-)Zandveld/Lekboulevard:
Woensdag 4 september om 20.00 uur
in Buurtplein Zuid, Ratelaar 37

