Gemeentenieuws

Slimme bandenpomp ruim
25.000 keer gebruikt

I

n 2012 heeft de gemeente Nieuwegein als
eerste gemeente de slimme en duurzame
bandenpomp laten plaatsen. De gratis
te gebruiken bandenpomp voor auto’s en
brommers werkt op zonne-energie en is
gemaakt van duurzaam materiaal. Op een
touchscreen krijgt de gebruiker enkele
vragen waarmee de juiste bandenspanning
wordt ingesteld.

Inzicht en advies
Op Jouw Huis Slimmer vindt u onder inzicht testen om
na te gaan hoe uw energieverbruik is. Is dat lager of
hoger dan gemiddeld? Ook kunt u hier zien of uw dak
geschikt is voor zonnepanelen. Onder maatregelen leest
u over de mogelijkheden geld te besparen en tegelijk
uw wooncomfort te verbeteren. Onder advies kunt u
een quickscan doen die inzicht geeft in kansen om te
besparen. Uiteraard kunt u via de site ook een professioneel energieadvies aanvragen en een bedrijf in de buurt
zoeken dat de maatregelen uitvoert. Jouwhuisslimmer
kan ook voor buurtinitiatieven nuttig zijn. Bij agenda
staan activiteiten in de regio aangekondigd.

Controleer regelmatig uw bandenspanning
en pomp zonodig lucht bij. Veel automobilisten rijden met een te lage bandenspanning!
De gebruikers van de bandenpomp hebben
tot nu toe samen € 646.000, 135.000 liter
brandstof, 4.700 banden en ruim 500 ton
CO2 bespaard.
De slimme bandenpomp kunt u vinden op
het parkeerterrein ten westen van City Plaza.
Meer informatie over de bandenpomp leest
u op http://www.bandopspanning.nl/de-slimme-bandenpomp/ ●

Inloopavond Natuurkwartier: de volgende fase
Aan de rand van Stadspark Oudegein ligt het Natuurkwartier
Nieuwegein. Op dit gebied, ter grootte van zes hectare vindt
u onder andere Kinderboerderij IJsselstee, het Milieu Educatie Centrum, museum Warsenhoeck, een natuurspeeltuin, de
poldermolen en een Proeftuin. De gemeente wil samen met
partners dit unieke gebied naar een nieuwe fase brengen, zodat
meer mensen in Nieuwegein en zeker ook daarbuiten hier kunnen recreëren, leren en werken.
Natuur, educatie, erfgoed & participatie
Het Natuurkwartier is een belangrijke groene en duurzame
waarde binnen Nieuwegein. Het biedt bezoekers en maatschappelijke organisaties een plek om in samenhang activiteiten te
ontplooi¬en. Om de continuïteit van het Natuurkwartier te kunnen waarborgen is naast een samenhangend en aantrekkelijk
activiteitenaanbod ook een aantrekkelijke verblijfsfunctie nodig.

Van ideeën naar plan van aanpak
Er is de afgelopen maanden gewerkt aan de concrete realisatie
van een toekomstbestendig Natuurkwartier. Er zijn in 2015 veel
ideeën en beelden opgehaald door middel van een inwoners-enquête, verkennende gesprekken, bijeenkomsten en activiteiten.
Deze zijn meegenomen in de verdere uitwerking om te komen
tot plan voor realisatie.

Bijeenkomst over woningisolatie
Energie-N houdt op 1 november een bijeenkomst over
woningisolatie. Aanmelden kan via www.energie-n.nl

Raad en commissies

Professionele opvoeder(s) gezocht

Bent u die stabiele, professionele opvoeder
die stevig in zijn of haar schoenen staat? Ziet

Energie-initiatieven in Nieuwegein
Onder initiatieven leest u wie er in uw buurt actief zijn
op dit gebied. In Nieuwegein is dat sinds vorig jaar
Energie-N. De vrijwilligers van Energie-N helpen mensen
bij het verduurzamen van hun woning. Ze organiseren
daarvoor bijeenkomsten, geven informatie over energiebesparing en maken op verzoek ook warmtefoto’s van
te verduurzamen woningen. In de Rijtuigenbuurt (Batau
Zuid) en in de Vogelenbuurt (Doorslag) ondersteunt
Energie-N de werkgroep die buurtbewoners hebben
gevormd. Met hulp van de gemeente is uitgezocht welke
maatregelen zinvol zijn bij welk woningtype.
Gestreefd wordt naar gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

Doel van de bijeenkomst
Op 16 oktober gaan we in gesprek met Nieuwegeinse inwoners
en organisaties. Gedurende de avond kunt u vrij inlopen en de
informatie-panelen bekijken. Ook kunt u het gesprek aangaan
met andere Nieuwegeiners, wethouders en/of medewerkers van
de gemeente. Aanmelden is niet nodig. ●

Van opvoeden je werk willen maken

E

Helpt eigen woning
te verduurzamen
De website Jouw Huis Slimmer helpt huiseigenaren
stap voor stap met besparen van energie. De website
komt voort uit een samenwerkingsverband van vijftien
gemeenten in de regio Utrecht. U als huiseignenaar vindt
hier ook allerlei informatie activiteiten in de regio.

Inmiddels is de bandenpomp 25.000 keer
gebruikt! Door banden op de juiste spanning
te houden wordt onnodig brandstofverbruik
voorkomen waardoor de lucht minder wordt
verontreinigd. De banden slijten minder snel
en de verkeersveiligheid verbetert.

r bestaat een groot tekort aan gezinshuizen waar kinderen, die door omstandigheden niet meer thuis kunnen
wonen, in een normale en stabiele gezinssituatie kunnen opgroeien en zich kunnen
ontwikkelen. Een gezinshuis is wat anders
dan een pleeggezin. Een gezinshuis neemt
meestal voor langere periode een kind
onder zijn hoede. De problematiek bij deze
kinderen is over het algemeen complexer.
Zij hebben meestal problemen op meerdere
leefgebieden. Daardoor lopen de kinderen
vast in hun ontwikkeling en hebben ze een
opvoedingsvraag die 24/7, professionele
begeleiding nodig heeft. Gezinshuisouder-zijn is een betaalde baan waarvoor je een
pedagogische en/of didactische opleiding
nodig hebt.

www.jouwhuisslimmer.nl

u het opvoeden van kinderen met complexe problemen als een uitdaging? Bent
u toe aan een carrière-switch? Kom dan
naar de informatieavond over gezinshuizen
op maandag 12 november in ’t Veerhuis
in Nieuwegein. Tijdens deze avond vertellen diverse zorgaanbieders u meer over
het starten van een gezinshuis, u kunt er
kennismaken met verschillende zorgaanbieders, vragen stellen en in gesprek gaan met
gezinshuisouders. Deze informatieavond
wordt georganiseerd door zorgaanbieders in
samenwerking met de gemeenten Houten,
Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen.
Informatieavond over gezinshuizen
Datum: maandag 12 november 2018
Tijd: inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00 uur,
einde: 22.00 uur
Locatie: ’t Veerhuis, Nijemonde 4,
Nieuwegein

Aanmelden: aanmelden via gezinshuis@
nieuwegein.nl
Meer informatie
Er zijn enkele organisaties waar u terecht
kunt voor meer informatie, onder meer
over hoe u daadwerkelijk gezinshuisouder
kunt worden. Als toekomstig gezinshuisouder kiest u de organisatie waar u zich het
prettigst bij voelt. Dit kan te maken hebben
met een bepaalde geloofsovertuiging of met
specifieke kenmerken of aandachtspunten
van een organisatie.
Meer informatie over de aanbieders
vindt u op:
• www.youke.nl
• www.gezinshuis.com
• www.intermetzo.nl
• www.legerdesheils.nl

Donderdag 11 oktober, 20.00 uur Raadsvergadering in
Stadshuis, Stadsplein 1
Op de voorlopige agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Betere Buurten: de vaststelling startnotitie Schansen
Noord
• vaststelling visie en uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
• vaststelling gemeentelijk rioleringsplan
• voortgang strategische agenda
De volledige agenda voor de raadsvergadering staat
vermeld op de website van de gemeente.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl. ●

Wijknetwerken
Hoog Zandveld, Zandveld, Lekboulevard
woensdag 17 oktober, 20.00 uur, Buurtplein Zuid,
Ratelaar 37.

