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Structuurbaan ondergaat metamorfose  

De belangrijke ontsluitingsweg door bedrijventerrein 
Plettenburg krijgt aan beide zijden vrijliggende fietspaden. 
Het eerste deel van het werk zit er op en wie nieuwsgierig 
is, kan al een stuk van het nieuwe fietspad uitproberen 
vanaf de Blauwe brug. Tot nu toe is de overlast beperkt 
gebleven en zijn bedrijven en belanghebbende zeer tevre-
den over het verloop van de werkzaamheden. Ook wordt 
goed gebruik gemaakt van de tijdelijke bushaltes die zijn 
aangelegd op de Plettenburgbaan. Vanaf deze week is de 
hinder voor de aanliggende bedrijven en aanwonenden 
groter omdat het grootste deel van de Structuurbaan is 
afgesloten. Er wordt gewerkt vanaf de helft van de inrit van 
de Buys Ballotbaan tot de helft van de inrit van de Archime-
desbaan en duurt tot en met 16 juni. Na dit deel volgt nog 
het laatste stukje richting de Martinbaan en dit loopt tot en 
met 21 juli. 
 
Verbeteren verkeersveiligheid 
Vrijliggende fietspaden verbeteren de verkeersveiligheid 
aanzienlijk. Gemeente Nieuwegein maakt tegelijk de aan-
sluiting op de Nieuwe Heemsteedsebrug over het Amster-
dam-Rijnkanaal veiliger. Fietsers moeten tijdens de werk-

zaamheden wel een stukje omrijden. Dat is nu tijdelijk on-
gemak maar er komt een comfortabele en veilige fietsrou-
te voor terug. Er is een nood doorgang  op de kruising naar 
de Malapertweg beschikbaar. Fietsers kunnen hier lopend 
met de fiets aan de hand door heen. (Brom)fietsers van en 
naar Houten wordt sterk geadviseerd om via de oorspron-
kelijke route over de Plettenburgerbrug in de Plettenbur-
gerbaan te rijden. 
 
Vanaf deze week zijn de Malapertweg en de Lekkanaaldijk 
afgesloten. Het verkeer voor de Malapertweg wordt tijde-
lijk omgeleid via de route Thomas Jeffersonpad – Archime-
desbaan - Structuurbaan. Het verkeer voor de Lekkanaal-
dijk wordt tijdelijk omgeleid via Vuilcop en Het Klooster. 
Het verkeer voor Groenendael leiden we om via een tijde-
lijke route langs het werk richting Martinbaan. De aanslui-
ting van de Archimedesbaan is voor de helft open.  
 
De Structuurbaan is onderdeel van het regionale hoofd-
fietsnetwerk. De provincie betaalt mee aan de herin-
richting van de Structuurbaan.  

Interactieve route op Museumwerf  
in gebruik genomen 

Op de Museumwerf in Vreeswijk is onlangs de interactieve 
route Aan de Slag in gebruik genomen.  
Door middel van een interactieve game, geuropdracht, 
waterspel, sleepboot-opdracht en nog veel meer doe-
dingen, leren kinderen in een middagje een hoop over de 
tradities van de scheepvaart. De route laat kinderen (en 
hun begeleiders) ervaren hoe het er aan toe gaat op een 
echte scheepswerf. Zelfs wethouder Martijn Stekelenburg 
en museum directeur Andre van Schie waanden zich voor 
eventjes scheepsjongens! 
  
Wethouder Martijn Stekelenburg: ‘Met deze interactieve 
route heeft de Museumwerf op een aantrekkelijke manier 
cultuurhistorie aantrekkelijk gemaakt voor een nieuwe 
doelgroep. Mijn eigen kinderen zouden zich hier ook prima 
kunnen vermaken.  Ik neem ze binnenkort eens mee. Ge-
schiedenis wordt op deze manier tastbaarder, juist ook 
voor kinderen. De Museumwerf heeft kortom een goede 
slag geslagen met deze interactieve route.’     
 
Het project is het resultaat van een bijzondere co-creatie 
van de Museumwerf, een ontwerpbureau en talloze tech-
nische vrijwilligers. De route is geschikt voor zowel scholen, 
BSO's als verjaardagsfeestjes (kinderen wel graag onder 
begeleiding van een volwassene) en individuele bezoekers.  
 

De Museumwerf is het gehele jaar geopend op zondag van 
13.00-7.00 uur, van 15 maart tot 15 november ook op 
woensdag en donderdag van 13.00-16.00 uur en van 1 juni 
tot 31 augustus ook op vrijdag en zaterdag van 13.00-17.00 
uur. Bezoekadres: Wierselaan 113. Tel. (030) 601 87 70 of 
(030) 657 95 81. 

Wethouder Martijn Stekelenburg test samen met kin-
deren één van de onderdelen van interactieve route uit.  

 
Van de raad 
  
Raadsbijeenkomsten mei 2017 
 
10 mei 2017  Commissie Samenleving 
Woensdag 10 mei vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlopige 
agenda voor deze commissievergadering staan de onderwerpen Zienswijze 
begroting 2018 Stichtse Groenlanden, Inzet extra middelen van het rijk ar-
moedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) en de Kwartaalrapportage Stads-
pas Nieuwegein. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 
 
10 en 11 mei 2017 Commissie ROM  
Ook op woensdag 10 mei vergadert de commissie ROM. Op die datum komen 
de onderwerpen Startnotitie bestemmingsplan e.o. met toepassing coördina-
tieregeling Wet ruimtelijke ordening, het Groenstructuurplan en de ontwerp-
programmabegroting 2018 RUD aan de orde. Op donderdag 11 mei wordt 
deze vergadering voortgezet met de onderwerpen Nieuw besluit op bezwaar 
Handelskade/Koninginnensluis, het Woningbouwprogramma 2030 en Regio-
nale ontwikkelingen.  
 
11 mei 2017 Commissie ABZ 
De voor 11 mei geplande vergadering van de commissie ABZ is komen te ver-
vallen. 
 
Datum  Overige bijeenkomsten   
18 mei 2017 Raadsvergadering  
 
Algemene informatie 
De genoemde commissievergaderingen en de raadsvergadering worden ge-
houden in het Stadshuis, Stadsplein 1.  
De agenda’s voor de commissievergaderingen zijn te raadplegen via de websi-
te www.nieuwegein.nl/gemeenteraad. Insprekers voor de commissievergade-
ringen worden verzocht zich bij voorkeur aan te melden via 
griffie@nieuwegein.nl of anders tot een half uur voor aanvang in de be-
treffende vergaderruimte. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoon-
nummer 14 030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl. 

 
Openbare bekendmakingen vindt u op: 

 www.nieuwegein.nl/gemeenteblad  
Via deze website kunt u de bekendmakingen uit uw buurt ook per e-mail ontvangen 

 
De gemeente feliciteert … 

 
… volkstuinvereniging Ons Belang aan de Montageweg met de opening van 
de nieuwe bijenstal. Wethouder Johan Gadella was uitgenodigd voor de fees-
telijke opening. Mannen van project Vief hielpen de vrijwilligers met de bouw 
van de bijenstal. Vief is een project om mensen met beginnende dementie te 
laten klussen en in contact te houden met de maatschappij.  Door de nieuwe 
bijenstal kunnen imkers (de bijenhouders) groepen volwassenen en kinderen 
ontvangen. Op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur is er meestal een 
imker aanwezig. Bezoekers zijn dan van harte welkom voor een bezoek. 
 
Op de foto: Kinderen en wethouder Johan Gadella openen de bijenstal. Rechts 
op de foto voorzitter Hans de Vos van tuinvereniging Ons Belang. 

 
Wijknetwerkvergaderingen 
 
Maandag 8 mei 
Batau-Zuid, Buurtplein Batau, Dukatenburg 1, 19.30 uur 
 
Dinsdag 16 mei 
Doorslag, Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13, 20.00 uur 
 
Dinsdag 16 mei 
Zuilenstein-Huis de Geer-Blokhoeve, Buurthuis Kerkveld, Kerkveld 63a, 
20.00 uur 



Woensdag 3 mei 2017 

Colofon 

De gemeentepagina is een uitgave van 
de gemeente Nieuwegein, 
Team Communicatie. 
mail: redactie@nieuwegein.nl 
 
Bezoekadres: Stadsplein 1 
Postadres: Postbus 1, 3430 AA 
Telefoon: 14 030 
Fax: (030) 604 50 16 
 
Openbare bekendmakingen 
www.nieuwegein.nl/gemeenteblad 

Contact 
E-mail: gemeente@nieuwegein.nl 
Website: www.nieuwegein.nl 
Facebook: www.nieuwegein.nl/
gemeente.nieuwegein 
Twitter: @Gem_Nieuwegein 
 
Stadswinkel 
De Stadswinkel is geopend op: 
Maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur 
Alleen op afspraak. 
Servicelijn en afvalinzameling 

Vragen/klachten over uw  
woonomgeving? Bel de Servicelijn, tel. 
14 030.  
 
Vragen over afval(inzameling)? Bel 
Reinigingsbedrijf Midden Nederland 
(RMN), tel. 0900 - 6039 222 (lokaal 
tarief). 
 
E-loket 
Melding openbare ruimte, een af-
spraak maken voor een paspoort, een 
vergunning aanvragen. Dit en nog veel 
meer kunt u digitaal doen. 

Voor enkele producten heeft u een 
DigiD inlogcode nodig.  
Kijk op: www.nieuwegein.nl/e-loket 
 
Klachten 
Niet tevreden over de behandeling 
door (een medewerker van) de 
gemeente? Dien een schriftelijke of 
mondelinge klacht in bij de klachten-
coördinator van de gemeente.  
Kijk op: www.nieuwegein.nl/klachten 
Milieuklachten 
Voor milieuklachten veroorzaakt door 
bedrijven kunt u tijdens kantooruren 

de afdeling Handhaving bellen, 
tel. 14 030. Buiten kantooruren kunt u 
bellen naar tel. (030) 606 64 16. 
 
Wijknetwerken 
Nieuwsgierig naar wat het wijknet-
werk doet voor uw wijk?  
Kijk op: www.nieuwegeinsewijken.nl 

Nieuwegein opent Buitenmuseum 

Op het grondgebied van de gemeente Nieuwegein staan in 
totaal 55 kunstwerken. Die vallen vanaf nu onder de over-
koepelende naam Buitenmuseum. Dit om de samenhang 
tussen te kunstwerken te benadrukken en ze als geheel de 
aandacht te kunnen geven die ze verdienen. De gemeente 
wil de collectie op deze manier meer op de kaart zetten. 
Niet alle inwoners van Nieuwegein zijn er van op de hoog-
te dat Nieuwegein zulke prachtige kunstwerken bezit. Door 
de oprichting van het Buitenmuseum hoopt de gemeente 
er meer  inwoners van te laten genieten.  
 
Het Buitenmuseum wordt op woensdag 10 mei geopend 
door wethouder van Cultuur Martijn Stekelenburg. Dat 
gebeurt vanaf 10.00 uur in het Atrium van het Stadshuis. 
Op panelen in het Atrium is dan de hele collectie beelden 
te zien. Die zijn overigens ook te zien op: 
www.nieuwegein.nl/beeldendekunst. 
    
Behalve het Buitenmuseum opent de wethouder op dat 
moment ook een tentoonstelling van basisschoolleer-
lingen. Zij hebben in een kunstproject onder begeleiding 
van een professioneel kunstenaar petflesbloemen ge-
maakt. Vóór de officiële opening steken de leerlingen om 
9.30 uur in het Atrium hun eigen petflesbloemen in de 
gaatjes van een speciaal hiervoor geprepareerde boom-
stam. Zo ontstaat een boom vol bloemen die het Atrium 
gedurende enkele maanden zal opfleuren. In het kunstpro-
ject is overigens ook aandacht besteed aan de beelden in 
Nieuwegein die  tot het Buitenmuseum horen.  
 
Programma 10 mei 
09.30 -10.00 uur  binnenkomst leerlingen en plaatsing 

bloemen in boomstam 
10.00 uur Welkomstwoord door Janne Verweij, 

gemeente Nieuwegein 
10.02 uur uitleg kunstproject door medewerker 

Kunst Centraal 
10.10 uur wethouder Martijn Stekelenburg onthult 

het logo van het Buitenmuseum en 
opent hiermee de tentoonstelling 

10.15-10.45 uur tentoonstelling te bezichtigen voor be-
zoekers 

10.45 uur einde 

 
Rondleiding 
Naar aanleiding van de oprichting van het Buitenmuseum 
zullen er ook op korte termijn per wijk rondleidingen wor-
den gegeven langs de beelden in de stad. Een deskundige 
vertelt daarbij alles over de kunstwerken en de kunste-
naars. Mensen die hier graag bij willen zijn kunnen zich 
opgeven via j.verweij@nieuwegein.nl. Ook scholen die mee 
willen doen zijn van harte welkom.   

Voor inwoners vanaf 65 jaar met Stadspas 
 
 
 
 
 
 
Programma gratis groepsactiviteitenvervoer 
 
Zaterdag 06 mei Rondrit Katwijk/Noordwijk 
zaterdag  13 mei Bezoek Bunschoten/Spakenburg  
Zaterdag 20 mei Rondrit kust + bezoek Scheveningen 
zaterdag 27 mei Stadsbezoek Kleef in Duitsland 
 
Op de dagen dat de bus rijdt worden de deelnemers vanaf 10.00 uur opge-
haald. 
 
Aanmelden 
U kunt zich op donderdagmiddagen aanmelden voor de activiteiten bij  
Gery Eikelboom op telefoonnummer 06-21234993 of per e-mail op  
stichtinggeinexpress@hotmail.nl.   
 
Het vervoer is gratis voor Stadspashouders vanaf 65 jaar, eventuele kosten 
voor toegang van een activiteit of consumpties zijn voor uw eigen rekening. 

Dit programma geldt alleen voor mensen  

die in Nieuwegein wonen! 

Inzet extra middelen Rijk voor armoedebestrijding 

In Nieuwegein leven naar schatting 1500 kinderen in een 
gezin met een laag inkomen. Voor hen is meegaan met een 
schoolreisje of lid zijn van een voetbalvereniging niet van-
zelfsprekend. Daarom stelt het Rijk extra geld beschikbaar. 
De gemeente Nieuwegein wil dit geld gebruiken om het 
kindpakket van Stichting Leergeld uit te breiden met een 
betere fiets- en computerregeling, de Stadspas en de bege-
leiding van jongeren bij de aanpak van hun schulden. 
 
De regeling biedt ouders compensatie voor de kosten van 
bijvoorbeeld een ouderbijdrage van een schoolreisje, de 
contributie voor een sportvereniging of een bijdrage voor 
voetbalschoenen of een hockeystick. Jaarlijks is per kind 
€ 225,-- euro beschikbaar om te besteden aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Daarnaast wil de gemeente 
Nieuwegein de fietsregeling en de computerregeling voor 
kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan uitbrei-
den. Stichting Leergeld voert deze regelingen uit en ont-
vangt hiervoor jaarlijks subsidie van de gemeente. Aanvul-
lend geeft de Stadspas kinderen de mogelijkheid om gratis 
of met fikse korting deel te nemen aan sportverenigingen, 
culturele activiteiten en huiswerkbegeleiding.  
  
Programma Geldwijs 
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat  armoede en 
schulden effect hebben op het brein en dat jonge mensen 
een hoger risico lopen op betalingsproblemen en schulden 
dan oudere mensen. In het Programma Geldwijs wil de 
gemeente aan de hand van de nieuwe gedragswetenschap-
pelijke inzichten aan de slag om jongeren kennis en vaar-
digheden te bieden om financieel zelfredzaam te zijn en te 
blijven. Dit wordt eerst gedaan in de vorm van een pilot. 
Wanneer deze pilot effectief is, wordt deze werkwijze on-

derdeel van de bestaande dienstverlening. 
 
Bereik vergroten 
Er zijn inwoners die geen gebruik maken van de regelingen 
terwijl zij er wel voor in aanmerking komen. De gemeente 
Nieuwegein wil deze groep bereiken en stimuleren om er 
alsnog gebruik van te maken. Daarnaast worden de aan-
vraagprocedures vergemakkelijkt, zodat inwoners niet 
onnodig drempels krijgen opgeworpen om in aanmerking 
te komen voor een kindpakket. 
 
Meer informatie 
 www.nieuwegeinstadspas.nl 
 www.leergeld.nl/nieuwegein 
 www.wil-lekstroom.nl  
 
 

Kunstwerk De Steltlopers, één van de 55 beelden die 
Nieuwegein rijk is. 

Nieuwegein Stadspas telt 4800 deelne-
mers en 93 aanbieders 

De Nieuwegein Stadspas is een succes. Dat laten de cijfers van de laatste 
kwartaalrapportage zien. De pas bestaat nu driekwart jaar en telt inmiddels 
4800 leden. Deze ‘eigen’ stadspas geeft mensen met een laag inkomen kor-
ting op het aanbod van lokale sport-, cultuur-, en welzijn aanbieders. Dit aan-
tal aanbieders is afgelopen periode sterk uitgebreid. Op 1 april 2017 zijn er in 
totaal 93 aanbieders aangesloten.  
 
Martijn Stekelenburg: ‘Ik ben bijzonder blij met het succes van de Stadspas. 
Het is ons gelukt een nieuwe pas te introduceren die beter is en beter gebruikt 
wordt dan de U-pas. Allemaal met lokaal aanbod en betrokken aanbieders’.  
 
Toename gebruik 
Na driekwart jaar zijn er in totaal 4801 Stadspassen uitgegeven. Daarvan zijn 
er 1350 kinderen. Dit betekent dat bijna 1 op de 3 pashouders jonger is dan 
18 jaar. Het gebruik is ook toegenomen: op dit moment heeft ruim 1 op de 4 
pashouders gebruik gemaakt van de Stadspas.  
 
Breed aanbod 
Op 1 april 2017 zijn er in totaal 93 aanbieders aangesloten. Daarvan zijn er 41 
aanbieders op het gebied van sport, 44 aanbieders van cultuur en 8 van wel-
zijn. Naast sport en cultuur zijn er ook aanbieders van bijvoorbeeld ontmoe-
tingsactiviteiten, workshops of evenementen zoals Nieuwegein Awards aan-
gesloten. De laatste aanbieders die zijn erbij zijn gekomen zijn KlikStart 
(computercursus voor ouderen), Afrika Percussie en Telekids Musical School.  
 
Tevredenheidsonderzoek 
De gemeente Nieuwegein is erg benieuwd naar de mening van pashouders en 
aanbieders over de Nieuwegein Stadspas. In het tweede kwartaal van 2017 
wordt er daarom een onderzoek uitgezet onder beide doelgroepen. Zowel 
pashouders als aanbieders hebben dan de tijd gehad om voldoende ervaring 
op te doen met de Nieuwegein Stadspas. De resultaten zullen deel uitmaken 
van de evaluatie over het eerste jaar en besproken worden met de gemeen-
teraad. 
 
Aanvragen Stadspas 
Nieuwegeinse inwoners met een inkomen dat niet hoger is dan 125% van het 
wettelijk sociaal minimum hebben recht op een Nieuwegein Stadspas.  Aan-
vragen van de pas kan via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Meer informa-
tie over het aanbod en de aanvraag is te zien op de website 
www.nieuwegeinstadspas.nl.  
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Lintjesregen 2017 

 

Ter gelegenheid van de viering van Koningsdag, ontvingen dit jaar vijf Nieuwegeiners een Koninklijke Onderscheiding uit 
handen van burgemeester Frans Backhuijs. Zij zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau Voor deze orde 
komen personen in aanmerking die zich gedurende lange tijd belangeloos en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de 
samenleving. De uitreiking vond woensdag 26 april plaats. Foto's, Fototeam KenM 

De heer J.A. Miltenburg (63) is werkzaam 
bij de Nationale Politie, eenheid Midden-
Nederland, als medewerker tactische 
opsporing. Naast zijn dagelijkse werk-
zaamheden is hij zeer actief als vrijwilli-
ger. De heer Miltenburg is secretaris van 
voetbalvereniging Geinoord. Daarnaast 
bekleedt hij bij Geinoord nog een diversi-
teit aan functies. Hij is actief als scheids-
rechterscoördinator, assistent wedstrijd-
secretaris en assistent penningmeester. 
Voorts verzorgt de heer Miltenburg de 
administratie van de kantine van die 
club, een klus die alleen al acht uur per 
week aan tijd kost. Naast dit intensieve 
verenigingsleven bij Geinoord is de heer 
Miltenburg ook secretaris van de perso-
neelsvereniging West-U van de politie in 
Nieuwegein waar hij diverse activiteiten 
ontplooit en de catering regelt. Ook de 
ledenwerving ligt bij de heer Miltenburg 
alsmede het verzorgen van de jaarlijkse 

 
Lid in de Orde van Oranje Nassau:  
 
De heer J.A. Miltenburg 

De heer J.C.L. Verweij (73) was tot zijn 
pensionering in 2004 sluiswachter van de 
Beatrixsluizen in Nieuwegein. Daarnaast 
stond zijn leven altijd in het teken van 
verschillende vrijwilligerstaken. Zo was 
de heer Verweij vanaf begin jaren zeven-
tig tot 1999 27 jaar lang bestuurslid van 
hengelsportvereniging De Vaart-Poscar. 
Vanaf 1970 tot 1975 was hij tevens be-
stuurslid bij volkstuinvereniging Ons 
Belang. Voor beide verenigingen organi-
seerde de heer Verweij diverse activitei-
ten. In de periode 2009-2011 was hij 
initiatiefnemer van de restauratie van de 
Barbarakerk in Vreeswijk. Zelf was hij 
betrokken als vrijwilliger en verzorgde 
onder andere de aanwezige werklieden. 
Een klus die rond de 55 uur per week 
kostte. Ook nu nog is de heer Verweij 
actief als vrijwilliger. Dat is hij bij de 
Rooms Katholieke parochie Heilige Drie-
eenheid in Nieuwegein. De heer Verweij 
is koster en beheerder van de Heilige 
Barbarakerk. Hij knapte de Mariakapel 
op, legde de waterleiding aan, werkt aan 
de toegankelijkheid van mensen met een 
beperking en is de spil van het parochie-
centrum. Hij ondersteunt kerkdiensten, 
begrafenissen en huwelijken en verzorgt 
de schoonmaak en het voert kleine on-
derhoudswerkzaamheden uit. 

 

Lid in de Orde van Oranje Nassau:  
 
De heer J.C.L. Verweij 

 
Mevrouw E.C. Jong (68) was tot haar pensionering in 2010 
werkzaam als verpleegkundige in het verzorgingstehuis 
Zuilenstein. Mevrouw Jong is al sinds 1980 actief als vrijwilli-
ger. Zij was maar liefst 35 jaar lang vrijwilliger bij De Zonne-
bloem, afdeling Nieuwegein-Noord. Tussen 2010 en 2015 
was zij daar ook bestuurslid. Het professionele leven en de 
vrijwilligerstaken gingen altijd hand-in-hand bij mevrouw 
Jong. Als vrijwilliger was zij actief bij de deelorganisatie 
‘Helpende Hand’ van de Bond van Vrije Evangelische Ge-
meenten. Vanuit Helpende Hand ging zij als verpleegkundige 
mee tijdens vakantieweken voor mensen met een beperking. 
Maar zij deed en doet veel meer voor de Vrije Evangelische 
Gemeenten. Zo is zij sinds 2010 en tot de dag van vandaag 
diaken van de VEG Utrecht. Daarnaast was mevrouw Jong 
sinds 2011 en tot vorig jaar vrijwilliger bij Proxima Terminale 
Zorg, waar zij vijf jaar lang slaapdiensten en nachtdiensten 
heeft gedraaid. Ook zet mevrouw Jong zich in voor diverse 
buitenlandse projecten. Sinds 2010 gaat zij jaarlijks twee tot 
drie maanden naar Zuid-Afrika en Swaziland. Zo heeft me-
vrouw Jong meegeholpen met een project in Bulembu waar 
465 weeskinderen wonen. Daarnaast heeft zij voor een pro-
ject met blinden computers gekocht en gebracht. Voorts 
heeft zij voedselpakketten gebracht en in Soweto geholpen 
in de thuiszorg. De zorg heeft dus altijd als een rode draad 
gelopen door zowel het werkzame als het vrijwillige leven 
van mevrouw Jong. 

Lid in de Orde van Oranje Nassau:  
 
Mevrouw E.C. Jong 

De heer G.W. van Vliet (68) is al vanaf 
1980 betrokken bij voetbalvereniging 
Geinoord in diverse functies. Al in dat 
jaar begon hij als scheidsrechter, wat hij 
nu nog steeds doet. Vijf jaar later is de 
heer Van Vliet gaan fotograferen, en ook 
die taak vervult hij nog steeds. En in de 
tussentijd kwamen er veel taken bij. 
Kantinebeheerder, jeugdcoördinator, 
trainer, lid van diverse commissies en 
ook bestuurslid. In die hoedanigheid was 
hij actief als verantwoordelijke voor de 
technische zaken, maar ook als secreta-
ris. En veel taken worden nu nog steeds 
vervuld. Elke week op het veld om de 
minipupillen te trainen en lid van de 
kantinecommissie. Maar daarnaast ook 
lid van de commissie Ruimte die bespre-
kingen voert met de gemeente over een 
nieuw sportcomplex. En tevens project-
leider VOG, waarbij hij voor de vrijwil-
ligers die met jeugdleden of met financi-
ën te maken hebben de Verklaring Om-
trent Gedrag aanvraagt. De heer van 
Vliet was tot 2013 werkzaam als project-
leider bij het bedrijf MSO. 

Lid in de Orde van Oranje Nassau:  
 
De heer G.W. van Vliet 

 
De heer H.C. de Jong (70) is penningmeester van de Christe-
lijke omnivereniging Desto in Vleuten. Een vereniging van 
ruim 1600 leden waarbinnen diverse sporten zoals voetbal, 
tennis en jou-de-boules worden beoefend. Er wordt tevens 
toneel gespeeld. De heer Miltenburg is naast zijn bestuurs-
functie actief als archivaris voor Desto. In het verleden was 
hij lid van de bouwcommissie en ook mede oprichter van de 
jou-de-boules sectie.  Daarvan is hij nog steeds wedstrijdor-
ganisator en wedstrijdleider. De heer De Jong is tevens be-
trokken bij fondsenwerving en bij het maken en verspreiden 
van het clubblad. Vrijwilligersactiviteiten die al in 1971 be-
gonnen zijn! Sinds 2006 echter heeft de heer De Jong nog 
meer vrijwilligerstaken op zich genomen. Hij is penningmees-
ter en administrateur van de Stichting Begraafplaats Oud-
Zuilen in Utrecht. Een belangrijke bijdrage van de heer De 
Jong was onder andere het integreren en automatiseren van 
de financiële administratie en de grafadministratie. Mede 
daardoor kreeg men een beter beeld op de financiën wat van 
belang was voor het te voeren tarieven- en beleggingsbeleid. 
 

 

Lid in de orde van Oranje Nassau: 
 
De heer H.C. de Jong 


