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Warmtepomp
loont in een goed
geïsoleerd huis

S

tel dat uw cv-ketel er mee
ophoudt. Wat wordt dan
uw volgende keuze om
uw huis te verwarmen? Onderzoek welke andere manieren er
zijn om uw huis te verwarmen.
Doe de Quickscan of vraag
energieadvies aan op Jouw Huis
Slimmer (www.jouwhuisslimmer.nl). Een van de mogelijkheden om uw huis duurzaam te
verwarmen, is de warmtepomp.

Steentijdbaby en haar moeder heten Ava en Ynge.

Oproep aan naamgenoten
van Ava & Ynge

D

e oudste baby van Nederland en haar moeder,
beide gevonden bij een archeologische opgraving op Het Klooster, heten Ava en Ynge. Ruim
2100 stemmen werden de afgelopen weken via www.
ikbennieuwegein.nl uitgebracht op de namen voor de
opgegraven Steentijdbaby en haar moeder. Met 51% van
de stemmen kwamen de namen Ava en Ynge als winnaars uit de bus. Op internationale vrouwendag maakte
leerling Nathya uit groep 7/8 van basisschool

De Toonladder in haar klas de uitslag bekend. Woon je in
Nieuwegein en heet je ook Ava of Ynge (mag ook Inge
zijn)? Laat dan op het bericht hierover op de Facebookpagina van de gemeente weten waarom je het bijzonder
vindt om dezelfde naam te hebben. Naamgenoten die
dat voor 1 april doen, maken kans op een excursie naar
de archeologen in Leiden. Daar kunnen zij met eigen
ogen het botmateriaal zien en alles over de unieke
vondst van moeder en baby te weten komen. ●

Nieuwe Langeafstandswandeling
loopt door Nieuwegein

S

inds kort zijn we weer een Lange
Afstands Wandeling (LAW) rijker. Het
gaat om het Waterliniepad, een pad
van 350 kilometer lang die zowel de hele
Stelling van Amsterdam als de Nieuwe
Hollandse Waterlinie volgt. Veertien en een
halve kilometer van deze route loopt dwars
door Nieuwegein.
Park Oudegein
Vanaf Fort de Batterijen is het laatst gebouwde object van de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie te bewonderen: de Plofsluis.
Niet ver daarna wandel je over het oudste
bouwwerk: Fort Jutphaas uit 1820. De route
gaat verder door Park Oudegein, dat bekend
staat als een van de mooiste stadsparken van
Nederland. Daar staan bijzondere bomen
die samen de groene long van Nieuwegein
vormen.
Kazematten
Daarna loopt het Waterliniepad door
naar Vreeswijk, naar het Fort, de Lek en
het Lekkanaal om via de Beatrixsluizen

Nieuwegein te verlaten richting Culemborg.
Aan de grens van Nieuwegein zijn de blootgelegde kazematten een hoogtepunt.
Wandelnet, de maker van het pad, hoopt
met deze nieuwe LAW (nummer 17) een
grote bijdrage te leveren aan de beleving
van de Nederlandse linies. ●

‘Warmtepompen maken te veel
herrie. Met zo’n warmtepomp
krijg ik mijn huis nooit warm.
Je krijgt een enorme elektriciteitsrekening met een warmtepomp.’ Je hoort vaak dit soort
redenen waarom mensen niet
aan een warmtepomp willen
beginnen. Dat is zonde want
vaak blijkt dat een warmtepomp helemaal niet zo veel
geluid maakt als gedacht en dat
een huis goed te verwarmen is.
Daarom vandaag deel twee van

een aantal fabels over warmtepompen.
Fabel: je krijgt een hoge
elektriciteitsrekening met een
warmtepomp
Standaard bespaart u ongeveer
veertig tot zestig procent op uw
gasverbruik met een hybride
warmtepomp. In plaats daarvan
gaat u wel meer elektriciteit
verbruiken. Als u een warmtepomp combineert met zonnepanelen dan wordt de som een
stuk gunstiger. U kunt dan een
besparing van veertig tot zestig
procent op uw totale stookkosten per jaar halen. Hoe beter
uw huis is geïsoleerd, hoe beter
het de warmte vast houdt. En
hoe minder energie er dus nodig
is om uw huis te verwarmen
en warm te houden. Daarom
wordt er nooit een warmtepomp
geplaatst - ook geen hybride - in
een slecht of niet geïsoleerde
woning. ●

Gemeentenieuws
Week van het (v)mbo
verbindt leerlingen en
bedrijven

S

amen met het ROC Midden
Nederland, het Anna
NEXT vmbo en Nieuwegeinse bedrijven organiseerde
de gemeente afgelopen week
de Week van het (v)mbo. Ruim
170 leerlingen namen een
kijkje achter de schermen bij de
deelnemende bedrijven. Tijdens
rondleidingen en workshops
kregen de studenten de kans om
te ontdekken welke mogelijkheden de bedrijven te bieden
hebben. De start van de Week
van het (v)mbo vond plaats in de
chocoladehal van Pally Biscuits.
Directeur Martijn Koenders
verwelkomde 25 leerlingen van
de Tech Campus van het ROC
Midden Nederland.

De Week van het (v)mbo – voorheen Week van het ambacht
– vond voor de derde keer
plaats. De gemeente draagt er
met deze week graag aan bij
dat leerlingen en werkgevers
elkaar beter leren kennen. Voor
leerlingen biedt deze week een
mooie kans om te zien hoe het
er binnen een bedrijf aan toe
gaat. Voor bedrijven is het interessant om kennis te maken met
goed opgeleide en gemotiveerde
studenten. Deze structurele
uitwisseling is ook een speerpunt uit de economische visie,
waar de gemeente samen met
partners in de stad invulling aan
geeft. ●

Wethouder Jan Kuiper maakt buitenspeelgoed schoon bij Skippy

Handen uit de mouwen tijdens
NLdoet

V

eel enthousiaste Nieuwegeiners droegen vrijwillig
hun steentje bij aan allerlei klussen tijdens NLdoet
op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Ondanks het
slechte weer is er in heel Nieuwegein volop geschilderd,
getuinierd, gebouwd en opgeknapt. De leden van het
college van B&W deden ook dit jaar weer mee aan
NLdoet. Zo ging burgemeester Frans Backhuijs aan de
slag bij honk- en softbalvereniging Nieuwegein Diamonds, knapten Hans Adriani en Jan Kuiper het buitenspeelgoed op bij Kinderdagcentrum Skippy en maakte

Marieke Schouten de moestuin lenteklaar bij Reinaerde
De Lijsterbes. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. Door samen de handen uit de mouwen
te steken geeft NLdoet aandacht aan het belang van
vrijwilligerswerk. Voor de organisaties is het een mooie
kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk
om extra hulp bij grote klussen te krijgen. Tijdens NLdoet
kan iedereen ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn!
Benieuwd naar alle mogelijkheden in Nieuwegein? Neem
eens een kijkje op www.vrijwilligershuis-nieuwegein.nl ●

Een leerzaam kijkje achter de schermen bij Pally Biscuits tijdens de
Week van het (v)mbo

Gemeente hoopt op meer initiatieven
voor Verzorgd Wonen

N

a maanden van plannen en verbouwen vond vorige week de officiële
opening plaats van de aangepaste
ontvangsthal en toegang tot een aantal
appartementen aan de Van Reeslaan 31
t/m 101. Het gebouw is levensloopbestendig gemaakt, zodat de bewoners zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
De aanpassing is tot stand gekomen door
samenwerking tussen de eigenaren van het
gebouw, het zorgcentrum en de gemeente.
De gemeente hoopt dat er nog veel meer
van dit soort initiatieven volgen van Nieuwegeiners.
Combinatie
Het complex aan de Van Reeslaan bestaat uit
36 koopappartementen en verkeert in goede
staat. Het is mede vanwege zijn ligging geschikt om langer zelfstandig wonen mogelijk
te maken. Dat komt door de combinatie van
zorg, diensten en welzijn. Het winkelcentrum
Makado en ontmoetingscentrum De Wenck
liggen op loopafstand.
Samenwerking
Wethouder Hans Adriani: ‘Het uitgangspunt
van het concept van Verzorgd Wonen is

dat je dat met elkaar doet. Dat vergt een
gezamenlijke inzet van gemeente, VvE
(Vereniging van Eigenaren) en in de wijk
opererende partners op het gebied van zorg,
gezondheid, recreatie, services en welzijn.
Maar ook wederzijdse dienstverlening door
buren onderling, hulp van mantelzorgers,
aanvullende diensten en activiteiten vanuit
het vrijwilligersnetwerk zijn belangrijk. Elke
partij heeft eigen verantwoordelijkheden in
Verzorgd Wonen en moet zijn rol pakken om
het samen tot een succes te maken.”
Ook aanmelden?
De gemeente Nieuwegein hoopt dat er
nog veel van dit soort initiatieven volgen.
Voorwaarden zijn wel dat het gaat om
een koopappartement of een particulier
huurappartement, dichtbij voorzieningen, die
geschikt te maken is voor Verzorgd Wonen.
Dat betekent dat het gebouw een goede
basis moet hebben, zoals een lift. Daarnaast
moeten de eigenaren gemiddeld al op leeftijd zijn. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de gemeente Nieuwegein via
Chris Versluijs.
Mail naar: c.versluijs@nieuwegein.nl. ●

