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Energie besparen via nieuw energieloket

JouwHuisSlimmer.nl

W

ilt u energie besparen, maar ziet u door de bomen het
bos niet meer? Vijftien gemeenten uit de provincie
Utrecht hebben gezamenlijk een nieuw energieloket
ontwikkeld dat nu online is: jouwhuisslimmer.nl. Dit onafhankelijke online energieplatform helpt u als huiseigenaar de eerste stap
te zetten naar een energieneutrale woning.
Bent u benieuwd naar ervaringen van andere bewoners? Wilt u
inzicht krijgen in de relevante energiebesparingsmogelijkheden
voor uw woning? Welke adviseurs en bedrijven u kunt benaderen? Welke lokale energie initiatieven er eventueel in uw buurt
actief zijn? Kijk dan op JouwHuisSlimmer.nl
Doe de QuickScan!
Met de quickscan van jouwhuisslimmer.nl kunt u als huiseigenaar
snel en eenvoudig zien welke energiemaatregelen relevant zijn
voor uw woning. U krijgt te zien wat dergelijke maatregelen
kosten, maar ook hoeveel geld u daarmee jaarlijks bespaart. Het
blijft echter een inschatting, dus voor een meer gedetailleerd
advies kunnen wij u in contact brengen met een energieadviseur. U krijgt via de quickscan ook inzicht in andere mogelijke

vervolgstappen, zoals het kiezen van een aanbieder, aandachtspunten bij het aanvragen van offertes en beschikbare
subsidies.
Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040
In september 2017 stemde de gemeenteraad unaniem in
met de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040. Hierin is aangegeven hoe de gemeente Nieuwegein invulling
gaat geven aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te
zijn. Er wordt ingezet op vijf verschillende routes: energiebesparing, duurzame warmte, duurzame elektriciteit,
duurzame mobiliteit en energieopslag. Onder meer door
een goede informatievoorziening voor inwoners over
energiebesparing willen we de ambitie van de Routekaart
halen. Wilt u meer weten over deze Routekaart? Kijk dan
op www.nieuwegein.nl en zoek op ‘routekaart’
Jouwhuisslimmer.nl is een initiatief van de gemeenten
Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. ●

Rondleiding

Bouw 3e kolk Prinses Beatrixsluis

W

ilt u meer te weten komen over de bouw
van de 3e kolk van Prinses Beatrixsluis en
de verbreding van het Lekkanaal en wilt u
dit van dichtbij meemaken? Sas van Vreeswijk organiseert geregeld rondleidingen over het bouwterrein.
Dit keer op woensdag 18 april. Een unieke ervaring
om de bouw van dichtbij te bekijken!

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de rondleiding door een
e-mail te sturen naar contact@sasvanvreeswijk.nl
onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en
leeftijd van de personen die u aanmeldt. Deelname
is op volgorde van inschrijven. De maximale groepsgrootte is 25 personen per rondleiding. ●

Datum en tijd
Op woensdag 18 april kunt u van 16.00 tot ongeveer
17.30 uur kijken naar de vorderingen van de renovatie van de witte huisjes. Ook ziet u de voormalige
sluiswachterswoningen die worden gerenoveerd en
omgebouwd tot bedienruimte.

Vragen?
U kunt per e-mail contact opnemen met
Sas van Vreeswijk op contact@sasvanvreeswijk.nl.

foto Rindert van den Toren

De Gemeente Nieuwegein en SportID organiseren
op dinsdagavond 17 april 2018 het SportID Symposium “Sport maakt verbinding mogelijk” voor alle
sportverenigingen in Nieuwegein. De GGD is ook
aanwezig om tips te geven. Tijdens deze avond geven NOC/NSF en MOvactor verschillende interessante
workshops. Leden van het bestuur, het kader en
vrijwilligers die werkzaam zijn bij de sportverenigingen kunnen deelnemen aan twee van onderstaande
workshops:
• Vier inzichten over trainerschap (NOC/NSF)
• Athletic Skills Model (ASM)
• Omgaan met pubers (MOvactor)
• Stay cool under pressure (NOC/NSF)
• Trainen/coachen van 6 t/m 12 jarigen (NOC/NSF)
• Rookvrij sportterrein en gezonde kantine (Geynwijs
& GGD)
• Besturen in Nieuwegein onder begeleiding van
Robbert Bonsink (verenigingsmanager Zwolle) & Cees
van Rootselaar (coördinator SportID)
Praktische informatie:
Datum: dinsdag 17 april 2018 van 18.45-22.00 uur
Locatie: Sport- en Evenementencomplex Merwestein
Kosten: gratis deelname
Kijk op de website van SportID om meer informatie
over de workshops te lezen en voor aanmelding:
www.sportidnieuwegein.nl ●

Gemeentenieuws
Raadsbijeenkomsten
april
Commissie ABZ
12 april 2018, aanvang 20.00 uur:
Onderwerp: Rapport Rekenkamercommissie Kredietvoteringen en Regionale ontwikkelingen
Commissie ROM
12 april 2018, aanvang 20.00 uur
Onderwerpen: Motie M99 inzake een multi functionele
accommodatie aan de Groenling, de ontwerp begroting AVU
2019, de Kadernota RMN 2019, de te onderzoeken opties
bronscheiding versus na scheiding en Regionale ontwikkelingen.
Insprekers/meesprekers kunnen zich aanmelden tot een half
uur voor de vergadering in de betreffende vergaderruimte of
via griffie@nieuwegein.nl.
De vergaderingen worden gehouden in het stadshuis, Stadsplein 1. Agenda’s staan vermeld op website ris.nieuwegein.nl.

Nieuwegein veilig met elkaar

Herken een babbeltruc

O

nlangs zijn er in Nieuwegein in een week tijd
twee woninginbraken gepleegd door middel
van een zogenoemde babbeltruc. Deze manier van een woning binnendringen richt zich voornamelijk op senioren, waarbij inbrekers inspelen op hun
goede vertrouwen. Hieronder wat tips en trucs om
een babbeltruc te herkennen en te voorkomen dat u
slachtoffer wordt.

Tip: als u iemand niet kent, laat deze dan buiten
wachten en doe de deur dicht terwijl u geld gaat halen. U kunt hem of haar ook om legitimatie vragen.

Babbeltrucs zijn over het algemeen in te delen in drie
categorieën:
1 Bedrijf
Een persoon die zich voordoet als een medewerker
van een bedrijf of bank en die aanbiedt u in uw
woning te helpen en uw pinpas of geld daarbij nodig
heeft.

Tip: als onbekenden in nood aan de deur komen en
vragen of ze het alarmnummer mogen bellen, laat
ze dan niet binnen, maar bel zelf het alarmnummer.

Tip: een medewerker van een bedrijf of bank zal nooit
zonder van te voren een afspraak met u gemaakt te
hebben langskomen. Ook als u geen pakketje heeft
besteld kunt u de bezorger weigeren of vragen om
legitimatie.
2 Sociaal motief
Een of meer personen bellen aan en stellen zich voor
als studenten die een onderzoek doen, of iemand die
iets voor een goed doel verkoopt. Zij willen naar binnen om een interview af te nemen of hun producten
aan te bieden.

3 Probleem
Iemand belt aan omdat hij/zij zelf of een ander in
nood is of een ander probleem heeft en vraag of hij/
zij uw telefoon mag gebruiken.

Nog een aantal extra tips:
• Doe niet open voor u weet wie er voor de deur
staat. Kijk door het raam, deurspion en gebruik,
indien aanwezig, de intercom.
• Doe, voordat u de deur voor een vreemde opent,
een kierstandhouder op de deur (stevige variant
van een deurkettinkje), zodat niemand de deur kan
openen en u naar binnen kan duwen.
• Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen
en vraag eventueel legitimatie te laten zien.
• Personen die zich niet kunnen of willen legitimeren, laat u gewoon niet binnen. Als u het niet vertrouwt, bel dan direct de politie via telefoonnummer
112 en geef het signalement door van de persoon
die aan de deur stond. ●

Kleding voor de smalle beurs

V

Stichting Balby
Balby’s neemt tweedehands kleding in ontvangst om
die vervolgens door te verkopen. Als de kleding wordt
verkocht krijgt de voormalige eigenaar een klein gedeelte van de opbrengst. Balby’s verzorgt hiermee een
belangrijke rol in een duurzame economie en biedt
kansen aan mensen met een smalle beurs.
Vrijwilligers gezocht
Balby’s zoekt enthousiaste vrijwilligers om de winkel
gedurende zes dagen per week open te houden. De

De bijeenkomst wordt gehouden op de Gemeentewerf,
Utrechthaven 1-1. De uitnodiging staat vermeld op website
ris.nieuwegein.nl.
Raadsvergadering
26 april 2018, aanvang 20.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl.

Wijknetwerk
vergaderingen
Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve
17 april, aanvang 20.00 uur
Buurthuis De Bazuin, Nedereindseweg 4
Galecop
17 april, aanvang 20.00 uur
Buurtplein Galecop, Thorbeckepark 183
Fokkesteeg
17 april, aanvang 20.00 uur
Wijkhuis De Steeg, Hoornseschans 101

Repair Café

Balby opent deuren in Cityplaza
rijdag 6 april opende Stichting Balby’s haar
winkel op de locatie Boogstede 15 in Cityplaza. Balby’s bestaat in haar vroegere vorm
als Kledingbeurs al 30 jaar. In de loop der jaren
heeft deze Kledingbeurs al op verschillende locaties
gezeten. Door de centrale ligging in Cityplaza hoopt
Balby’s veel kopers en verkopers van kleding blij te
kunnen maken.

Raadsinformatiebijeenkomst
19 april 2018, aanvang 20.00 uur
Onderwerp: Beheer Openbare Ruimte

winkel is van maandag tot en met zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur open. Als er voldoende vrijwilligers zijn
kan Balby’s ook één zondag in de maand haar deuren
openen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Balby Zimmerman via
BalbyZimmerman@gmail.com. ●

Doet u ook mee
met de Wecycle
inzamelactie?
Als u tussen 21 april en 31 augustus uw kleine
elektrische apparaten inlevert bij het recyclestation
aan de Utrechthaven 3, dan kan het Repair Café
een sponsorcheque van€€ 1.000,00 winnen. Het
Repair Café vierde zaterdag haar eerste lustrum en is
uitgekozen als het lokale goede doel voor de Wecycle
inzamelactie. Deze stimuleert het hergebruik van
elektrische apparaten. Wethouder Peter Snoeren
bracht zijn accuboor zaterdag symbolisch ter reparatie
naar het Repair Café. Toen bleek dat de boor niet
meer gerepareerd kon worden, kreeg de boor het
recyclestation als eindbestemming.
Als u uw kleine elektrische apparaten inlevert bij het
recyclestation spaart u in de periode vanaf 21 april
tot en met 31 augustus automatisch voor het goede
doel. Medewerkers van het recyclestation kunnen u
uitleggen wat u daarvoor moet doen. De verloting
van de sponsorcheques vindt plaats in september.

