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Bouwwerkzaamheden en  
fietsparkeren in Brouwerspoort 
Er wordt volop gebouwd in Brouwerspoort. Inmiddels zijn delen van het gebied afgezet 
met bouwhekken en rijdt er de komende tijd het nodige bouwverkeer. Hierdoor zijn er 
ook (tijdelijke) wijzigingen aangebracht aan de plek(ken) waar u uw fiets parkeert bij 
uw centrumbezoek. 

Het gebied rondom het stadsstrand is afgezet 
voor de bouw van de twaalf stadswoningen. 
Woensdag 22 juli wordt ook het braaklig-
gende terrein tussen de BCC en de Helling 
afgezet, zodat het bouwterrein ingericht kan 
worden. Vanaf half augustus starten hier de 
werkzaamheden voor de nieuwbouw aan de 
achterkant van de Corridor. 

Fietsparkeren
Door alle bouwwerkzaamheden is het extra 
druk in dit deel van het centrum en is het op 
sommige plekken niet meer mogelijk uw fiets 
zonder hinder te parkeren, bijvoorbeeld voor 
de ingang van de Hoogvliet. Het is nu dus nóg 
belangrijker dat u uw fiets alleen parkeert bij 
de daarvoor bestemde fietsnietjes of in de 

fietsenstallingen. Alleen zo blijft het gebied 
voor zowel centrumbezoekers als het bouwver-
keer en de distributietoevoer toegankelijk en 
kunnen we nog steeds de 1,5 meter afstand tot 
elkaar behouden. Langs de Brouwersgracht, 
ter hoogte van de Action, is een nieuwe fiets-
parkeerzone ingericht. Op een deel daarvan 
plaatsen we ook nog extra fietsrekken. 

Juist nu er zoveel gebeurt in Brouwerspoort, 
is het belangrijk elkaar de ruimte te geven. 
Wist u dat u uw fiets ook overdekt kwijt kunt 
in de fietsenstallingen Suikervat (aan de 
zijkant van het gemeentehuis) en Tricotage 
(achter de Cultuurfabriek)? In de fietsen-
stalling in Tricotage kunt u zelfs uw e-bike 
opladen én de stalling beschikt over kluisjes. 

‘Gezonde School’ De Burcht

Wethouder Martijn Beek: “Ik ben supertrots 
dat ik het vignet mag uitreiken. Bewegen en 
gezondheid zijn heel belangrijk voor opgroei-
ende kinderen. Als gemeente hopen we dat 
zoveel mogelijk scholen zich in gaan zetten 
om ‘Gezonde School’ te worden.” De school 
ontvangt dit vignet voor het thema bewegen 
en sport. Hiermee werkt de school aan een 
actieve en gezonde leefstijl bij haar leerlin-
gen. 

De leerlingen krijgen minimaal 90 minuten 
per week gymles. Ook zijn er naschoolse 
sportactiviteiten. Directeur Paul Bouw: “We 
hebben voor het thema bewegen en sport 
gekozen omdat blijkt dat kinderen steeds 

minder bewegen. Door kinderen een actie-
vere leefstijl te bieden stimuleren we dat 
kinderen langer en dus ook op latere leeftijd 
meer blijven of gaan bewegen.”

De GGD regio Utrecht adviseert en onder-
steunt scholen in de regio bij het proces 
richting structureel en integraal gezondheids-
beleid en het behalen van het vignet.  

Wilt u zelf gezond blijven en meer bewegen? 
Kijk dan eens bij het onderwerp ‘gezond 
blijven’ op de website: 

sociaalstartpuntveenendaal.nl

Donderdag 16 juli reikte wethouder Martijn Beek het vignet ‘Gezonde School’ uit aan 
basisschool de Burcht. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor  
scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

3D-schildering Stipplein in de 
Zomer uitgesteld
Helaas, we moeten toch wat langer wachten op de 3D-schildering die we op het Stip-
plein wilden gaan maken. Ook al zijn de regels rondom het coronavirus wat versoepeld, 
op verschillende locaties in ons centrum zijn de mogelijkheden en ruimte toch wat 
beperkt. En dat geldt ook voor het Stipplein. 

Als gemeente willen we de 1,5 meter afstand 
tussen bezoekers blijven handhaven, want het 
virus is nog altijd niet verdwenen. Het maken 
van de 3D-schildering past, nu het ‘normale 
leven’ weer op gang is gekomen, niet in een 
veilige setting. Daarom hebben we besloten 

de schildering tot de lente van 2021 uit te 
stellen. De al binnengekomen reacties voor 
het ontwerp bewaren we natuurlijk goed. Dus 
niet getreurd, volgend jaar komt kunstenaar 
Rianne te Kaat gewoon naar Veenendaal! 
We wensen iedereen een mooie zomer toe.

Veilig bezoeken van centrum 
Veenendaal
Sinds 1 juli zijn de coronamaatregelen flink versoepeld. De basisregel 1,5 meter afstand 
houden blijft, omdat het coronavirus nog niet onder controle is. Maar hoe doen we dat 
nu in de binnenstad van Veenendaal waar weinig ruimte is? 

Als we ons samen aan de maatregelen 
houden, geven we ruimte aan elkaar en aan 
onze ondernemers om de horeca, winkels en 
marktkramen verantwoord open te hebben. 
Zo kan iedereen ons centrum veilig bezoeken. 
De belangrijkste maatregelen: 

Bezoeken markt
•  Op marktdagen parkeren we onze fietsen

nog steeds buiten de Hoofdstraat en de
Markt vanwege de drukte. Alleen zo kan
de markt open blijven en kan u veilig
boodschappen doen.

•  Extra fietsenstallingen zijn er op marktda-
gen op het plein bij De Lampegiet, naast
het Scheepjeshofplein (rechterzijde), de
Bernard van Kreelpoort, de Hoogstraat en
de Korenbeurs (vanaf de Frisia Villa).

•  Gebruikt u de fiets als rollator, kinderwa-
gen of voor transport? Dan mag de fiets
tot 09.30 uur mee aan de hand. Houdt uw
fiets dan binnen handbereik.

Bezoek horeca
•  Binnen: reserveer een tafel en houd 1,5

meter afstand. Ook vindt er een gezond-
heidscheck plaats. Als dit gebeurt, is er
geen maximum aantal bezoekers meer.

•  Buiten: de afstand tussen de tafeltjes blijft
1,5 meter, tenzij er schermen zijn ge-
plaatst. Als er sprake is van een zitplaats,
reservering en gezondheidscheck, dan is
er geen maximum aantal bezoekers meer.

Bezoek winkels
Houd 1,5 meter afstand. Er is geen maximum 
aantal bezoekers per winkel. 

Samen tegen corona
Deze maatregelen vragen nog steeds aanpas-
singsvermogen van ons allemaal. Wij rekenen 
op uw begrip en bereidheid om ook zelf een 
steentje bij te blijven dragen. Blijf dus drukke 
plaatsen vermijden. In het centrum is het op 
vrijdagavond en zaterdagmiddag het drukst. 
Als het kan, plan uw bezoek op een ander 
moment. Gun elkaar de ruimte en houd 1,5 
meter afstand. 

Corona-achtige klachten? 
Laat u testen!
Iedereen met corona-gerelateerde klachten kan zich laten testen bij de GGD. Het 
gaat hierbij om bijvoorbeeld klachten als hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en 
koorts. 

Wilt u meer informatie over de coronatest 
of wilt u een afspraak maken? Dat kan via 
de GGD regio Utrecht. 

Bel de GGD via 0800-1202 of kijk op:

 www.ggdru.nl

Het college van B&W nam dinsdag 14 juli een kijkje bij de verbouwing van het Christelijk 
Lyceum Veenendaal (CLV).
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