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Nieuwsbrief
Bekraste auto’s!
Nog pas kort geleden hebben wij het 40-jarig bestaan
van onze vereniging en van onze wijk gevierd. Bij het
terugkijken op de afgelopen 40 jaar hebben wij aangegeven dat het zo fijn is dat wij in een zo rustig wijkje van
Zoetermeer wonen. De laatste tijd lijkt daar echter verandering in te komen. De afgelopen maanden is er namelijk opvallend vaak sprake van vandalisme in onze
wijk. Zo werden de afgelopen tijd diverse auto’s bekrast,
er werd een auto gestolen en enkele malen werd een
brandje gesticht.
Vooral de bekraste auto’s zijn zorgelijk omdat daar een
patroon in lijkt te zitten. Dat komt de laatste tijd erg
vaak voor en vaak op dezelfde avond: meestal kort voor
of in het weekend. Het is natuurlijk buitengewoon triest
voor degenen die het overkomt, en ook geeft het een
erg onveilig gevoel.
Discussie
Op de wijk-WhatsApp-groep is de afgelopen tijd veel
informatie over de bekraste auto’s gewisseld en is gediscussieerd over de vraag hoe dit het beste kan worden
aangepakt. Enkele leden stelden voor om over te gaan
tot het introduceren van een buurtwacht en het invoeren van cameratoezicht in de hele wijk. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die dat kunnen verzorgen.
Als bestuur hebben wij aangegeven geen voorstander
van dergelijke maatregelen te zijn omdat er erg veel
haken en ogen aan kleven. Dat betekent natuurlijk niet
dat we stil moeten zitten. Een van de bewoners adviseerde bijvoorbeeld om zelf een zogenaamde IP-camera
te kopen, een beveiligingscamera’s die wordt aangesloten via internet.
Het belangrijkste is volgens ons om alert te zijn en om
altijd melding/aangifte te doen bij de politie. Die kan aan
de hand daarvan bezien of er sprake is van een patroon.
Gaat het bijvoorbeeld om uitgaanspubliek of om iemand
die zich ergert aan geparkeerde auto’s. Opvallend is
bijvoorbeeld dat het bekrassen niet overal gebeurt, maar
vooral in het midden van de wijk.
Tot voor kort waren enkele leden aangesloten bij een
buurtpreventie-WhatsApp-groep. Voor dergelijke groe-

pen gelden aparte “spelregels”, er is contact met politie
nodig etc. De WhatsApp-groep was gericht op Zoetermeer maar vooral door een gebrek aan discipline bij de
deelnemers, functioneert deze niet nu meer.
Politie
Inmiddels zijn enkele bewoners in overleg met de gemeente/wijkpost en de politie om te bezien welke mogelijkheden er zijn om iets aan de overlast te doen. Als
daarover meer duidelijkheid is, informeren wij u via de
Nieuwsbrief daarover natuurlijk.

Sloop begint
De sloop van de AMGS gaat eindelijk beginnen! Een aantal bewoners heeft een brief van de gemeente kregen.
Daarin staat dat de werkzaamheden volgens planning
duren van 12 september tot eind oktober. Er wordt gewerkt van 07.00 tot max. 17.00 uur. Het gebouw van de
Hoveniers wordt losgekoppeld en blijft staan. Omdat het
gebouw op sommige plaatsen asbest bevat, zullen die
delen volgende de geldende voorschriften worden gesloopt. Er wordt naar gestreefd hinder te voorkomen.

Boekje nog te koop
Het boekje “40 jaar Albertshoven” is nog steeds te
koop. Het is natuurlijk bestemd voor leden, maar kan
ook voor uw vrienden en bekenden interessant zijn; en
dus ook geschikt om bijvoorbeeld cadeau te geven.
Als u het wilt ontvangen, kunt u € 7,50 overmaken op
rekening NL36 INGB 0003 757249 van de vereniging
(onder vermelding van uw adres).

Wijk-WhatsApp-groep
Als u nog geen lid bent van de wijk-WhatsApp-groep,
kunt u ons natuurlijk altijd een mailtje sturen met het
verzoek om daarbij aangesloten te worden. Hetzelfde
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geldt voor de -besloten- Facebook-pagina van de vereniging. Op de wijk-WhatsApp-groep en de Facebookpagina
kunnen leden informatie delen, discussiëren, vragen aan
andere leden stellen etc.

Duurzaam Albertshoven
Isoleren met respect voor natuur
Het afgelopen half jaar is de wijkvereniging, samen met
de WoonWijzerWinkel, druk geweest met het opzetten
van een collectief spouwmuurisolatieproject. Naast het
zoeken naar een goed bedrijf en het inventariseren van
geïnteresseerde bewoners, is ook onderzoek gedaan
naar de aanwezige vleermuizen in de wijk.
Isolatie
De woningen in de wijk Albertshoven zijn nu een mooie
40 jaar oud. Een zeer fijne wijk om te wonen met veel
groen, gezelligheid en ruime huizen. Wel een wijk die
ondertussen, op het gebied van duurzaamheid, is ingehaald door de tijd. Vanuit de bouw is er wel wat geïsoleerd (dakisolatie en spouwmuurisolatie bij de hoekhuizen) maar deze voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheidseisen en technische mogelijkheden. Om de
wijk met zijn tijd mee te laten gaan, zijn ondertussen
verschillende collectieve acties uitgevoerd: er zijn vloeren geïsoleerd, zonnepanelen aangebracht en nu
spouwmuren geïsoleerd.
De komende tijd wordt bij 30 woningen spouwmuurisolatie aangebracht door Aula Isolatie.
De spouw wordt
volgespoten met
Knauf®Supafil®:
thermische isolatie, vochtwerend,
onbrandbaar en
geluidswerend.
Deze isolatie zorgt
voor een koelere
woning in de zomer en een warmere woning in de
winter. Hiermee
bespaar je op je
stookkosten, verhoog je het wooncomfort en het is
beter voor het
milieu.
Laatvliegerkast
Vleermuizen
Niet alleen de woningen van Albertshoven zijn 40 jaar
oud maar ook veel van de beplanting is uit deze perio-

de. Dit zorgt voor mooie volgroeide bomen en struiken
met de daarin levende dieren. In de wijk zitten naast
veel bijen, vlinders, vogels, kikkers, padden, egels ook
muggen en de daarop levende vleermuizen. Deze
vleermuizen zijn beschermd en mogen niet verstoord of
verjaagd worden. Nu wil je ze eigenlijk ook niet kwijt
aangezien ze rustig 3000 mugjes per nacht eten! Deze
vleermuizen leven in de gaten en kieren van je huis, in
de spouwmuren en sommige soorten ook in holle bomen.
Het VleermuisPlatformZoetermeer heeft de
afgelopen periode onderzocht
welke vleermuissoorten in de
wijk voorkomen
(ruige
dwergvleermuis,
gewone
dwergvleermuis en de
laatvlieger). Deze
soorten zitten op
verschillende
momenten
op
verschillende
plekken in de
wijk.

Dwergvleermuiskast
Om te zorgen dat de vleermuizen na de isolatie voldoende plekken overhouden om te overnachten/overwinteren, zijn in de wijk verschillende vleermuiskasten opgehangen. Er zijn 10 kasten voor dwergvleermuizen opgehangen en 2 kasten voor laatvliegers.
In september worden er nog 2 kraamkasten opgehangen. De kasten zijn betaald door bewoners, de gemeente Zoetermeer en Aula isolatie!
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