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Wat is een
warmtepomp?

S

tel dat uw kachel er deze winter mee ophoudt. Wat
wordt dan uw keuze om uw huis te verwarmen?
Een warmtepomp is dan een goede mogelijkheid,
zeker als uw huis goed is geïsoleerd. Met een warmtepomp kunt u uw huis verwarmen zonder aardgas te
gebruiken.
Een warmtepomp is een apparaat dat er van buiten
uitziet als een airco maar iets heel anders doet. Hij zuigt
namelijk buitenlucht aan om daar de warmte uit te halen
en die te gebruiken voor de verwarming van uw huis.
Dat gebeurt op een heel efficiënte manier: voor vier
kilowatt aan warmte wordt één kWh aan elektriciteit
gebruikt. De andere drie komen uit de buitenlucht.

#Zie

Omgekeerde koelkast
Een warmtepomp werkt eigenlijk hetzelfde als een
omgekeerde koelkast. Je kunt je huis zien als de binnenkant van de koelkast, alleen moet je huis in de meeste
gevallen verwarmd worden in plaats van gekoeld. Een
warmtepomp doet dat door lucht aan te zuigen waar
warmte in zit.

Gemeente Nieuwegein vraagt
aandacht voor huiselijk geweld
#Zie (www.hashtagzie.nl) is de naam
van de expositie die van 14 tot en met
28 januari in City te zien is, verspreid
over de Markt en de Raadstede. #Zie bestaat uit levensgrote portretten gefotografeerd door Judith Keessen. Met deze
foto-expositie wil de gemeente huiselijk
geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bespreekbaar maken.
Jaarlijks hebben bijna een miljoen Nederlanders met huiselijk geweld te maken. Gemid-

deld zit in elke klas wel een kind dat wordt
mishandeld. Naar schatting worden jaarlijks
tweehonderdduizend ouderen mishandeld
door hun partner, huisvriend of zorgverlener. Het idee achter #Zie is voorbijgangers
letterlijk en figuurlijk stil te laten staan bij het
onderwerp en het maatschappelijk probleem
bespreekbaar te maken. De foto’s zijn zeer
indringend en de bijbehorende teksten laten
niet veel aan de verbeelding over: ’Toen ik
open werd over mijn incestverleden, liet
mijn familie mij vallen als een baksteen’. Of:

’Waarom bleef je dan? Omdat ik een belofte
had gedaan. In goede en slechte tijden
toch?’

O

Tips tegen auto-inbraak
Het begint er natuurlijk mee dat u alle
portieren van uw auto goed afsluit.

Advies
Let op, gemeenten zijn nog bezig met het maken van
warmteplannen voor uw buurt. Daarom is het verstandig
om eerst onafhankelijk energieadvies aan huis aan te
vragen via Jouw Huis Slimmer. ●

Pijnlijk
Het is voor slachtoffers vaak lastig om uit de
pijnlijke situatie te komen. Een luisterend oor
van een ander kan al heel veel betekenen.
Maak je je zorgen om iemand en weet je
niet wat je zou kunnen doen? Kijk dan op
www.vooreenveiligthuis.nl. ●

Waak voor Auto-inbraak
veral waar dagelijks auto’s
staan, komt auto-inbraak voor.
Ook in Nieuwegein. Autokrakers weten precies waar ze moeten
zijn en wanneer. In minder dan twintig
seconden is een ruitje ingetikt, de auto
geopend en doorzocht. Ze kennen het
gedrag van automobilisten en weten
goed wat er te halen valt. Soms gaat
het om gelegenheidsdieven die auto’s
openbreken omdat ze waardevolle
spullen in uw auto zien liggen. Helaas
komt het ook voor dat er iets uit of
van de auto wordt gestolen, zoals
een airbag of een navigatiesysteem.
Georganiseerde criminaliteit sluiten we
in die gevallen niet uit. Samen met u
willen wij aan beide zaken iets doen.
Politie en gemeente werken daarom
nauw samen om inbraak uit auto te
verminderen.

Het is ook mogelijk om een hybride warmtepomp te
nemen als uw huis niet goed te isoleren is. Deze warmtepomp werkt samen met uw cv-ketel. Hiermee daalt uw
gasverbruik flink. Lees meer over diverse warmtepompen
op www.jouwhuisslimmer.nl/dienst/warmtepomp Jouw
Huis Slimmer is hét onafhankelijke energieplatform van
uw gemeente.

Maar u kunt meer doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken:
• Neem altijd alle spullen mee uit de
auto;
• Dieven zoeken ook onder uw stoelen,
berg daar dus niets op;
• Laat uw auto voorzien van een
goedgekeurd alarmsysteem;
• Parkeer uw auto zoveel mogelijk in
het zicht en op een goed verlichte
parkeerplaats;
• Ook als computerapparatuur niet in
het zicht ligt, kunnen dieven deze
‘zien’ met behulp van apparatuur dat
signalen oppikt, zelfs als de apparatuur uit- of in vliegtuigstand staat;
Verdachte situatie of
slachtoffer?
Ziet u een verdachte situatie?
Bel dan direct 112.
Bent u slachtoffer geworden van een
auto-inbraak? doe dan altijd aangifte
bij de politie. Dit kan ook via de
website: www.politie.nl. ●

Wijknetwerkvergaderingen
Zuilenstein / Huis de Geer / Blokhoeve
Dinsdag 22 januari, 20.00 uur,
Hapje Drankje, Nedereind 10

Raad en commissies
Raadsinformatiebijeenkomst
17 januari, 20.00 uur, Gildenborchzaal
(4e etage Stadshuis)
Onderwerp
Transformatieagenda Sociaal Domein 3e fase.
Doel
Informeren over de ontwikkelingen in het Sociaal
Domein.
De uitnodiging voor deze bijeenkomst staat tevens
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.

