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De gemeente feliciteert …
… het ROC Midden Nederland met de
opening van de Tech Campus van ROC
Midden Nederland. De gemeente is
trots op de branchegerichte MBO-colleges in Nieuwegein. Op de Tech
Campus komen zowel de ambachtelijke als innovatieve technieken uit de
werelden van bouw & infra, wonen,
ICT, logistiek, mobiliteit en technologie
samen. Ook heeft deze MBO-school
die midden in de regio staat een
Xpericience Lab voor projecten over
mobiliteit, innovatieve technologie en
duurzaamheid. Hoe bijzonder blijkt
wel uit het feit dat Koning

Willem-Alexander bij de opening
op 24 januari aanwezig is.
De gemeente feliciteert ook de
organisatoren van Fiets-Rommelroute
Batau-Noord en de initiatiefnemers
van het opknappen van het plein
aan de Hoornseschans in Fokkesteeg
met het behalen van hun certificaat
Kern met Pit met het daarbij horende
bedrag van 1000 euro. (Kern met Pit is
een organisatie die mensen helpt hun
droom voor de buurt binnen een jaar
te realiseren). ●

Peter en Fleur over de online Quickscan op jouwhuisslimmer.nl

Wat is de beste
investering in je huis?
Peter en zijn vrouw Fleur
verhuisden vorig jaar van
een huurflat naar hun eerste
koopwoning in Utrecht.
Peter: ‘Wel zo fijn om wat
meer ruimte te hebben met
drie kinderen. Ik had wel het
idee dat dit huis een stuk
kouder was. Het vorige huis
had dubbel glas, maar deze
woning niet. Dat merkten
we direct, je voelde echt een
koude tocht langs de ramen.’
Peter wilde graag wat aan de
kou in huis doen: “Ik heb de
online Quickscan gedaan om
erachter te komen wat ik kon
doen om van die kou af te komen. Uit de scan bleek dat het
isoleren van ons dak en de vloer
en het vervangen van de ramen
voor ons het meest aantrekkelijk
te zijn. Ik had door het rapport
meteen op een rij wat het zou
gaan kosten. Ik heb de maatre-

gelen van ons spaargeld betaald,
dat levert me meer op dan dat
ik aan rente op de bank zou
krijgen. En we lenen ook wat
van mijn ouders, dat is aantrekkelijker dan een lening van de
bank.’
Aanbieder kiezen
Toen Peter had besloten wat hij
wilde doen was het tijd om een
aanbieder te kiezen: ‘Het vinden
van een bedrijf was voor ons
geen probleem. Familie van mij
had een bedrijf in de arm genomen dat ook wel bij ons aan de
slag wilde. Als de buurman ook
zijn vloer liet isoleren hadden
we korting kunnen krijgen,
helaas wilde hij niet. Het dak
heb ik samen met mijn vader
zelf geïsoleerd. Dat was goed te
doen, maar achteraf gezien best
een flinke klus. Ondanks dat er
veel tijd in gaat zitten, kan ik het
iedereen aanraden. De slaapka-

mers op zolder zijn veel aangenamer en ons dochtertje speelt
er nu overdag ook lekker!’
‘We hebben nu een energierekening van u147,- per maand.
Ik verwacht dat dit lager gaat
worden, maar eigenlijk doen
we het vooral voor het effect.
Misschien is het psychisch, maar
nadat de vloer was geïsoleerd
merkten we meteen dat de vloer
minder koud was.’
Ook benieuwd hoe je geld en
energie kunt besparen? Doe net
als Peter en Fleur de Quickscan
op jouwhuisslimmer.nl/dienst/
quickscan/ en ontdek wat een
verstandige investering is voor
jouw huis en woonsituatie. ●

Deze winter profiteren van kruipruimte isolatie?
Doe mee met de collectieve inkoopactie
in Nieuwegein!

N

ieuwegeiners helpen Nieuwegeiners bij het
isoleren van de vloer of de kruipruimte.
Energie-N heeft met ondersteuning van de
gemeente twee buurtinitiatieven in Doorslag en
Batau-Zuid geholpen. Na een energiebesparingsonderzoek kreeg de bewonerswerkgroep het idee voor
een collectieve inkoopactie voor kruipruimteisolatie.
Dit heeft geleid tot offertes van isolatiebedrijven
voor vloerisolatie en voor kruipruimte bodemisolatie.
Voor iedereen
Meld u aan en profiteer al deze winter van een
warmere vloer en lagere energielasten. Kijk op:
www.energie-n.nl of www.jouwhuisslimmer.nl
Jouw Huis Slimmer: Hét onafhankelijke energieplatform van uw gemeente! ●

Nieuwjaarsdiner

PLUS Van Loon en E&E Catering hielden
een nieuwjaarsdiner in kookstudio
HapjeDrankje voor mensen die het wat
minder breed hebben. Caritas nodigde
iedereen uit voor het diner. Wethouder
Ellie Eggengoor: ‘Vanuit mijn portefeuille
Werk en Inkomen ben ik betrokken bij de

mensen waar het om gaat, ik heb er
enorm van genoten om deze mensen
een avond in de watten te leggen’.
Op de foto van links naar rechts: Ellie
Eggengoor (wethouder), Emile Hennink
van E&E Catering, Frans Evers en Ursula
van de Tempel van HapjeDrankje. ●

Wijknetwerkvergaderingen

Vreeswijk
Maandag 28 januari, 20.00 uur, Dorpshuis Fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1.

Raad en commissies
Raadsvergadering, donderdag 24 januari, 20.00 uur,
raadzaal Stadshuis, Stadsplein 1
Op de voorlopige agenda voor deze agenda staan
onder andere de volgende onderwerpen:
• Vaststellen bestemmingsplan Batau
• Zienswijze Kadernota 2020 Reinigingsbedrijf
Midden Nederland
• Instemmen ontwerp regionaal risicoprofiel 2019
Veiligheidsregio Utrecht
• Zienswijze Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht
• Zienswijze programmabegroting 2020 van
recreatieschap Stichtse Groenlanden
• Wijzigingsvoorstel OZB-verordening 2019
• Subsidieaanvraag op basis van de Bommenregeling
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 tel. 14 030 of via mail: griffie@nieuwegein.nl.

