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Nieuwsbrief
Regentonnenactie
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij het al aan: de
vereniging gaat de gezamenlijke aankoop van regentonnen stimuleren.
Een regenton staat leuk in de tuin, bespaart water en
vermindert de kans op wateroverlast.

Aansluiten
Als de regenton naast een regenpijp staat die is aangesloten op de afvoer, kan in de regenpijp een eenvoudig
zelf te monteren vulautomaat worden geplaatst. In de
ton sluit u die aan ongeveer 10 cm vanaf de bovenkant.

Omdat wij subsidie van de gemeente hebben gekregen
en omdat wij de tonnen gezamenlijk inkopen, kan de
prijs van de tonnen laag zijn. U kunt kiezen uit:

Het regenwater stroomt
daardoor in de ton en bij het
maximale waterniveau in de
ton, wordt het overtollige
water via de regenpijp afgevoerd.

1. een houten ton van 110 liter voor € 75,2. een houten ton van 225 liter voor € 99,3. een plastic ton van 100 liter voor € 30,-

Een vulautomaat kost ongeveer € 15,-. Duurdere vulautomaten hebben een bladafscheider en vorstafsluitfunctie.

Wij zijn overigens nog bezig om te kijken of we subsidie
van de gemeente kunnen krijgen. De prijzen zullen dus
waarschijnlijk nog wat lager worden.

Als de regenton naast een regenpijp staat die niet is
aangesloten op de afvoer, is een vulbuis nodig die de
regenpijp aansluit op de ton, en een overloopset.
Als u meer informatie wilt over het aansluiten van de
ton, kunt u ons altijd om raad vragen. Ook kunt u terecht
op de www.voertonnen.nl/zoeterwoude.

De houten ton van 110 liter is 78 cm hoog en 51 cm in
doorsnee, de ton van 225 liter is 95 cm hoog en 70 cm in
doorsnee.
Als u interesse hebt, stuur dan een mailtje naar:
albertshovenregenton@gmail.com

Monteren van de kraan
De kraan moet ongeveer 30 cm van de grond worden
gemonteerd. Als de regenton op een verhoging staat,
kan de kraan lager. Een houten kraan kost ongeveer
€ 20,-. Bij het monteren van de kraan is alleen een gat
boren voldoende, er hoeft geen lijm tussen.
Tot slot een paar tips

de plastic ton

de houten tonnen

- Let erop dat u voldoende ruimte hebt om de ton te
plaatsen. Tussen twee woningen is dat bijvoorbeeld
niet altijd mogelijk.
- Het is normaal dat de vaten door de werking van het
hout in het voorjaar gaan lekken maar na een of twee
dagen is dat voorbij.
- Laat altijd een laag water van 10 à 20 cm. in het vat
staan om uitdroging te voorkomen.
- De vaten zijn grijs verkleurd omdat het om originele
wijnvaten gaat. Nieuwe vaten kunnen hun kleur al-

leen behouden als ze minimaal eenmaal per jaar
worden geolied.
- Tot slot willen wij u erop wijzen dat er nog andere
mogelijkheden zijn om regenwater op te slaan. Zo is
er tegenwoordig de regenwaterschutting, regenwateropvang in de vorm van een schutting (zie bijvoorbeeld www.rainwinner.nl)

Verkeersveiligheid
in de wijk
Op verschillende plaatsen in onze buurt zie je van die
gele plastic poppen verschijnen die ons er op attent maken dat er spelende kinderen zijn. De bedoeling is om
het verkeer te vragen hun snelheid aan te passen. Soms
worden de poppen iets te enthousiast midden op de
weg neergezet en hinderen ze het verkeer. Dan kan niet
de bedoeling zijn. Maar waarom zijn die gele poppen
eigenlijk nodig?
Toen Alberts onze buurt ontwierp ging hij ervan uit dat
het een woonerf zou worden. Om die reden ontbreken
in onze buurt alle stoepen. De bewoners hadden echter
grote bezwaren tegen een woonerf omdat het parkeren
dan alleen in vastgestelde vakken mag. De gemeente
besloot daarom om het dan maar geen woonerf te maken. Gevolg hiervan was wel dat er ook geen snelheidsbeperking was. Je mocht in principe 50 km/uur rijden.

Schone paden
Zo af en toe willen wij u herinneren aan het schoon houden van de paden. Vooral de bewoners die hun achteruitgang niet gebruiken, vergeten nogal eens dat wij als
bewoners zelf de paden horen schoon te maken.
Gelukkig zijn de meeste paden schoon, maar dat is niet
overal zo. Op veel plaatsen groeit het onkruid weelderig,
Soms liggen er tegels of ligt er bladafval. Soms zijn de
paden smal door overhangende takken of weelderig
groeiende klimop. En soms worden paden zelfs als opslagruimte gebruikt voor containers.
Wij verzoeken de bewoners daarom om de paden achter
en naast het huis schoon te houden, zodat onze wijk niet
alleen aan de voorkant maar ook aan de achterkant
schoon. Want ook dat draagt voor iedereen bij aan een
prettiger woonomgeving.

Kidsclub goes digital
Een paar weken geleden hebt u een nieuwsbrief van de
Kidsclub gekregen waarin stond dat de Kidsclub haar
informatie uitsluitend via de e-mail gaat verspreiden.
Wilt u informatie over activiteiten voor kinderen blijven ontvangen, geef dan dus uw e-mailadres door aan:
albertshoven@gmail.com
U bent overigens altijd welkom om ook bij de Kidsclub te
komen en om mee te denken en/of te helpen bij kinderactiviteiten. Laat dat dan a.u.b. even weten.

Sint Maarten en
Sinterklaas
Na 1983 werden in Nederland de 30km zones ingesteld.
Ook onze buurt is op enig moment een 30 km zone geworden. In het algemeen houden de meeste bewoners
zich aan deze snelheid, hoewel er ook bewoners en bezoekers (zoals pakjes bezorgers) zijn die deze snelheid
overschrijden, met name op die stukken die wat breder
zijn (bijvoorbeeld aan het einde van de Roelantshove).
Op die stukken wordt veel te hard gereden!
We zien de laatste jaren dat de wijk zich verjongt. Er zijn
steeds meer (klein)kinderen en het is dus zeer onverantwoord om hard te rijden in de wijk! We willen graag
in herinnering brengen dat de wijk ooit gebouwd is als
woonerf en dat we ons ook als zodanig zouden moeten
gedragen.
Voor een woonerf geldt een maximum snelheid van 15
km/uur. Rijd dus nooit harder dan 15km/u.

Denk aan Sint Maarten op zaterdag
11 november en aan het Sinterklaasfeest op zondag 19 november
vanaf 11 uur. Inschrijven voor het
Sinterklaasfeest kan tot uiterlijk 29
oktober.
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