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Nieuwsbrief
2e ronde duurzaamheid
De afgelopen jaren stond duurzaamheid hoog op de
agenda van de vereniging. Wij hebben een aantal acties
gehad en diverse bewoners deden mee aan de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, vloerisolatie en spouwmuurisolatie. De bewoners die hebben deelgenomen,
zijn erg tevreden. Niet alleen het milieu is daarbij gebaat, maar u bezuinigt ook flink op uw energierekening. Omdat energie steeds duurder wordt, wordt het
ook steeds interessanter om maatregelen te nemen om
uw huis energievriendelijker te maken. Wij willen daarom inventariseren of er bewoners zijn die willen meedoen met een tweede ronde. Doordat wij dat gezamenlijk doen, drukt het de kosten en het scheelt u heel wat
uitzoekwerk. Hebt u interesse, laat ons dat dan weten
via het antwoordstrookje of stuur snel een mailtje naar
info@albertshoven.nl of.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk én rendabel. Wellicht hebt u gehoord dat de huidige “salderingsregeling”
in 2020 wordt vervangen door een iets minder gunstige
terugleversubsidie voor zonnepanelen.
Toch blijven zonnepanelen een
slimme investering. Ook de
nieuwe regeling gaat ervan uit
dat u ze in 7 jaar terugverdient.
En ook daarna blijven ze lonen.
Als u ze nu aanschaft, profiteert u bovendien nog van de
aangekondigde soepele overgangsregeling. Afhankelijk
van het aantal panelen, zullen de kosten rond € 4.000
liggen.

Spouwmuurisolatie
Ook spouwmuurisolatie levert relatief snel rendement
op. Bovendien wordt het woongenot vergroot: muurisolatie houdt in de zomer warmte tegen en draagt eraan
bij dat het huis ’s winters minder kil is. De voor- en achtergevel van onze woningen zijn vanuit de bouw niet geisoleerd is. De zijgevels wel, maar die isolatie voldoet
niet aan de huidige normen en mogelijkheden. Omdat
onze woningen zo verschillend zijn, moet per woning
een offerte worden uitgebracht. Daarna wordt bezien
wat de collectiviteitskorting is. U moet voor een tussenwoning denken aan een bedrag rond € 600.

Kerstborrel
Dit jaar willen wij weer een kerstborrel organiseren, op:

zaterdag 15 december vanaf 16.00 uur
In de kersttijd is dat altijd gezellig en het is alweer een
paar jaar geleden dat wij voor het laatst een borrel hadden. Naast de glühwein en de kerstmuziek willen wij nog
iets doen, maar dat hoort u nog. Schrijf de datum in ieder geval alvast in uw agenda.

Wijkkerstkoor
Veel bewoners zullen nog goede herinneringen hebben
aan het wijkkerstkoor dat een aantal jaar geleden op de
kerstmarkt voor ons optrad met meerstemmige ‘Christmas carols’. Wij zoeken weer zangers.

Wie doet er mee?

Vloerisolatie
Enkele bewoners overwegen vloerisolatie met Thermoskussens van TonZon. Dat is een relatief nieuwe methode
van isoleren d.m.v. opvouwbaar isolatiemateriaal waarin
luchtlagen zijn opgesloten. De bodem van de kruipruimte wordt afgedekt met bodemfolie. Het is ook mogelijk
om alleen de bodemfolie aan te brengen. Wij schatten
de kosten voor folie en scherm op zo’n € 1.600.

Samen zingen is echte erg leuk om te doen! Je hoeft
geen noten te kunnen lezen (maar ook niet consequent
vals zingen). Er zijn enkele repetities. Informatie daarover volgt. Liselet van Gent, die in onze wijk woont en
die zangdocent is, dirigeert het koor. Bel haar gerust
voor informatie of om je op te geven (tel. 3521031).

Geluidsoverlast en
groenvoorziening IKC

voor een klimaat-neutrale school, en de paaltjes in de
Kiss-and-Ride-zone die niet omhoog worden gezet.

Diverse bewoners hebben ons de laatste tijd benaderd
met vragen en opmerkingen over geluidsoverlast van IKC
Klimboom en over de groenvoorziening rond de nieuwe
school. Daarom hebben wij op 10 juli een overleg met de
gemeente gehad. Ondanks de halve finalewedstrijd
Frankrijk-België waren 14 bewoners daarbij aanwezig.
Het was een constructief overleg.
Diverse bewoners gaven aan onaanvaardbare geluidsoverlast te ervaren van de luchtbehandeling. Naar aanleiding van het overleg is de gemeente nagegaan of de
installatie niet onnodig aanstond als gevolg van een verkeerd tijdprogramma. Dat blijkt niet het geval te zijn. De
tijden staan goed en de installatie draait overdag voor
het kinderdagverblijf en ’s nachts zeer beperkt. De gemeente heeft inmiddels ook bekeken hoe de geluidsoverlast verder kan worden beperkt (bijvoorbeeld door
het toepassen van extra dempers op de kasten en/of
door het aanbrengen van een akoestisch scherm om de
installaties). Medio augustus zal de gemeente dit oppakken. Met behulp van een geluidsadviesbureau zal worden berekend wat voor elke maatregel nodig is.

Waarschijnlijk hebt u de afgelopen tijd al heel wat mails
gekregen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), die sinds mei van toepassing is op
alle organisaties die persoonsgegevens bewaren. Ook
onze vereniging moet zich aan de AVG houden.
De regels van de AVG zijn strenger dan tot nu het geval
was. Wij gingen al zorgvuldig met gegeven om, maar wij
willen u toch graag informeren over de wijze waarop wij
dat doen. Zoals u weet, kunt u jaarlijks lid worden na een
oproep daartoe in de laatste nieuwsbrief van het jaar,
die onder alle bewoners in de wijk wordt verspreid.
Wanneer u uw contributie betaalt, is dat uw aanmelding
als lid en uw toestemming tot registratie van uw persoonsgegevens. Wij registreren uitsluitend uw naam,
adres en -als u ons dat geeft- uw e-mailadres.
Die gegevens zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap:
om de nieuwsbrieven te ontvangen, om informatie te
mailen, om deel te kunnen nemen aan activiteiten en
om deel te kunnen nemen aan onze -alleen voor leden
toegankelijke- Facebookpagina. Uw telefoonnummer registreren wij uitsluitend als u lid wilt zijn van onze -alleen
voor leden toegankelijke- WhatsApp-groep.
Naast deze algemene administratie, houdt de Kidsclub
een bestand bij van namen, adressen, telefoonnummers
en e-mailadressen van bewoners die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Kidsclub-activiteiten.
Verder hebben wij een internetsite. Omdat het te bewerkelijk om steeds toestemming vragen, plaatsen wij
daar geen foto’s meer op waar leden herkenbaar op zijn.

Wat betreft de groenvoorziening gaven diverse bewoners aan dat de buitenruimte van het IKC wel erg kaal
geworden is en dat veel bomen en struiken zijn weggehaald maar slechts weinig is terug geplant. De gemeente
gaf aan dat aan de bezuinigingen op het plan onvermijdelijk waren, maar dat de wijziging van het plan ten onrechte niet goed (lees: niet) met de bewoners is gecommuniceerd. Ook tussen de diverse afdelingen binnen de
gemeente (groen versus stedenbouw) verloopt de communicatie soms moeizaam. Afgesproken is dat de gemeente samen met de bewoners een extra impuls zal
geven aan de groenvoorziening. Dit wordt binnen de
gemeente opgepakt en er wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn. Wij houden contact met de gemeente.
Aan het slot van de bijeenkomst kwamen ook enkele andere onderwerpen ter sprake zoals de zonnepanelen op
het platte deel van het dak en de andere voorzieningen
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje 2e ronde duurzaamheid
O Ja, ik heb in beginsel interesse om mee te doen met de 2e ronde duurzaamheid. Ik ben vooral geïnteresseerd in:
O Zonnepanelen
O Vloerisolatie
O Spouwmuurisolatie
Naam en adres: ..................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer.......................................................E-mailadres:.....................................................................................................
Graag z.s.m. inleveren bij Wim Tijbosch of stuur een mailtje naar info@albertshoven.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje wijkkerstkoor
O Ja, ik wil graag meedoen met het wijkkerstkoor.
Graag z.s.m. inleveren bij Wim Tijbosch of stuur een mailtje naar info@albertshoven.nl of bel Liselet van Gent (3521031).

