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 Nieuwsbrief  
 

World Cleanup Day 
 

Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day. 
Die wordt georganiseerd door de Plastic Soup Founda-
tion. Op deze wereldwijde opruimactie gaan we samen 
met ruim 160 landen de planeet een grote schoon-
maakbeurt geven. En wij doen natuurlijk mee! Ons 
doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil in 
onze omgeving! Daarom roept de Kidsclub iedereen 
(kinderen en volwassenen) uit onze buurt op om mee 
te doen.  
De actie is op zaterdag 21 september van 10:00 tot 
12:00 uur. We verzamelen om 9.45 uur op het school-
plein van IKC Klimboom.  
Meld je aan via www.worldcleanupday.nl/cleanup-
acties/. Ga naar de kaart en klik op de roze pin Nescio-
hove Zoetermeer. Klik dan op Doe mee! Aanmelden 
om mee te doen kan ook via albertsho-
ven@gmail.com. 
Het in kaart brengen van het zwerfafval gebeurt overi-
gens met behulp van de Litterati-app. Deze app legt de 
precieze locatie vast van het zwerfvuil, wat voor mate-
riaal het is etc. Je kunt de app alvast downloaden en 
nadat je je hebt geregistreerd, kun je aansluiten bij 
club “Kidsclub Albertshoven”. 
 

Papiercontainer 
 

 Oud papier wordt in onze wijk 
niet meer opgehaald. U kunt het 
echter altijd zelf wegbrengen 
naar IKC Klimboom. Op het 
schoolplein bij de fietsenstalling 
staat een container waar u uw 
papier altijd kwijt kunt.  

 

De container is tijdens schooltijden altijd open. Als u 
uw oud papier daarin doet, bent u van uw papier af en 
de school is er blij mee.   
 

 

 
 

Tool-o-theek 
 

De vereniging heeft een Tool-o-theek met gereedschap 
dat leden voor slechts € 2,- per dag kunnen lenen: 
elektro-pneumatische boorhamer (met lange boor), 
professionele behangafstomer, krachtige Kärcher ho-
gedrukspuit, kruiwagen, elektrische heggenschaar en 
grondboor. Bel daarvoor René Jacobs (06-29129360).  
 

 

Subsidie voor isolatie 
 

Met ingang van 2 september is er weer een nieuwe 
subsidieregeling van kracht voor isolatiemaatregelen. 
Eigenaren van woningen en VvE’s kunnen in aanmer-
king komen voor de Subsidie energiebesparing eigen 
huis (SEEH) als zij 2 of meer energiebesparende isola-
tiemaatregelen hebben uitgevoerd. De werkzaamhe-
den die zijn verricht vanaf 15 augustus 2019 zijn subsi-
diabel.  
 

Bij de energiebespa-
rende maatregelen 
gaat het om isolatie 
van dak, gevel, 
spouwmuur, ramen of 
vloer/bodem. De sub-
sidie bedraagt onge-
veer 20% van de kos-
ten! De subsidie kan 
worden aangevraagd 
nadat de maatregelen 
aan de woning zijn ge-
troffen en betaald.  
 

De subsidie kan worden aangevraagd bij RVO, de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland. Voor meer in-
formatie zie: 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-
%C3%A9n-bewoner/subsidie-energiebesparende-
maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen 
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Vervuild water in polder 
 

Het komt nog steeds voor dat straatkolken worden ge-
bruikt als afvalputjes. Dat draagt echter bij aan ernstige 
vervuiling van het polderwater. Sommige bewoners 
realiseren zich namelijk onvoldoende dat Zoetermeer 
een systeem heeft dat het regelwater gescheiden af-
voert.  
 

Alles wat u in een putje op straat of in uw achterpad 
gooit, komt rechtstreeks in de polder terecht. Dat geldt 
dus ook voor verfresten en voor waswater, afkomstig 
van auto’s die op straat worden gewassen. Dat gaat 
niet naar de Zoetermeerse rioolzuiveringsinstallatie, 
maar komt in het oppervlaktewater.  
 

Schoon oppervlakte-
water is van groot be-
lang voor de natuur. 
Laten wij er dus met 
zijn allen voor zorgen 
dat afval en schadelij-
ke stoffen niet in de 
putten komen.  
 

Gooi dus nooit verfresten in de putjes en was uw auto 
niet op straat maar altijd in een wasstraat.  
 

Schone achterpaden 
 

Op sommige paden worden steeds meer containers 
geplaatst, stenen opgeslagen etc. Dit is onwenselijk 
want het is lelijk en het belemmert de doorgang voor 
mensen met een fiets, rolstoel of scootmobiel. Boven-
dien kan het gevaar opleveren omdat de paden tevens 
brandgangen zijn.  
 

Het gebruik van 
de paden voor 
opslag is dan ook 
verboden. Daar-
om het verzoek 
aan iedereen om 
de paden zoveel 
mogelijk vrij te 
houden. 
 
 
 
 
 
 
 

Zoetermeer groen 
 

Wij wonen in een relatief groene wijk met veel bomen 
en met vlakbij een parkje, maar wist u dat wij ook in 
een groene gemeente wonen? Zoetermeer is namelijk 
uitgeroepen tot een van de groenste gemeenten van 
Nederland. Vakantieverhuursite Holidu heeft een ana-
lyse gemaakt van de gegevens van de 37 grootste ste-
den van Nederland die vrij beschikbaar zijn in Open-
StreetMap. Daaruit blijkt dat Zoetermeer op de vierde 
plaats staat van de groenste gemeenten van Neder-
land.  
 

Er is vooral gekeken naar de aanwezigheid van parken. 
Met name door de grote parken Westerpark en Buy-
tenpark telt onze stad veel vierkante meters park per 
inwoner, becijferde het vakantiebedrijf.  
Na Amstelveen, Purmerend en Delft volgt Zoetermeer 
met in totaal 3,77 vierkante kilometer park. Dat is 
30,21 vierkante meter park per inwoner.  
 

Advertentie 
 

Te koop:  13 z.g.a.n. normale dakpannen, 
€3,50 per stuk.  Reageren via: ca.keij@gmail.com; 

Willem Paaphove 7. 
 

Leden kunnen gratis advertenties in de Nieuwsbrief plaatsen.  
Bel of mail ons. Voor adressen zie het colofon. 

 

 

Wijkposten gesloten 
 

Misschien heeft u het al gemerkt: sinds 1 juli zijn de ba-
lies van alle wijkposten gesloten. De wijkposten zijn al-
leen nog telefonisch of per e-mail te bereiken. U kunt 
de wijkpost dus nog wel bellen of mailen, maar u wordt 
dan automatisch doorgeschakeld naar een wijkmede-
werker op het stadhuis.  
 

De wijkposten blijven wel open voor het spreekuur van 
de wijkagent. Daarvoor moet u eerst telefonisch een 
afspraak hebben gemaakt. 
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