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Afvalcontainers afgesloten rond de jaarwisseling 
 

In verband met mogelijk vandalisme / 
vuurwerkschade worden de afval-
containers voor PMD (plastic, metaal 
en drankenkartons), Textiel en Oud 
Papier bij de Verrijzeniskerk rond de 
jaarwisseling afgesloten. 
De afsluiting duurt  
van zaterdag 30 december  tot en 
met  maandagochtend 2 januari 
Wij verzoeken u dringend gedurende 
die tijd geen afval achter te laten bij 
de containers.  
        na Nieuwjaarsdag 2017 
 
Extra containers voor plastic, metaal en drankenkartons 
 

Omdat er nog regelmatig storingen zijn door een verstopte invoertrommel van de plasticafval-
container worden er begin volgend jaar een paar containers bijgeplaatst.  Dit zijn ook 
ondergrondse containers maar deze hebben geen persmechanisme, dus kan er minder in. 
Gebruik daarom bij voorkeur de perscontainer en gebruik de andere containers als “nood-opvang”. 
 
Opnieuw asfalteren fietspaden is nu klaar ! 
 

In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat de toplaag van 
het fietspad vanaf de Lidl naar Fazantenkamp was 
vervangen, maar dat het slechte weer er de oorzaak van 
was dat het compleet vervangen van het asfalt van het 
pad vanaf het scholeneiland naar het tunneltje onder de 
Vogelweg richting Bisonspoor nog niet gereed was. 
 

Maar nu is het klaar en het ligt er weer strak en glad bij.  
Als u nu uw tanden nog hoort klapperen tijdens het fietsen, 
ligt dat aan de kou of aan vierkante wielen, maar niet meer 
aan het wegdek. 
 



 
Warmtebeeldcamera te leen 
 

De wijkcommissie Reigerskamp heeft de 
beschikking over een warmtebeeldcamera en 
daarmee kunt u juist bij kouder weer goed zien 
waar uw huis warmte lekt en waar het huis 
(beter) geïsoleerd of afgedicht kan worden. 
Door uw woning gericht te isoleren kunt u 
besparen op stookkosten, tevens verhoogt u uw 
wooncomfort. 
Ga voor duurzaam en verminder de uitstoot van 
C02, zodat het klimaat minder wordt belast en de 
aarde leefbaar blijft voor toekomstige generaties. 
Nieuwsgierig hoe uw huis er bij staat? 
Hiervoor kunt u gratis gebruik te maken van de 
warmtebeeldcamera. 
Meldt u aan bij  klimaat@reigerskamp.nl  en doe 
zelf uw gratis warmtecheck. 

 
Vuurwerk 

 

Vuurwerk kan leuk zijn, maar voor alles is een tijd en een plaats. 
Vuurwerk mag worden afgestoken vanaf Oudejaarsdag 31 
december  18u00  tot aan Nieuwjaarsdag 1 januari  02u00 
Denk daarbij om uw eigen veiligheid, maar ook om de veiligheid van 
anderen en de eigendommen van anderen, huizen, auto’s etc. 
 

Voor de meeste huisdieren beginnen weer bange tijden, zij kunnen 
over het algemeen beter horen dan wij, maar daardoor komen de 
knallen ook veel harder over. Zij begrijpen niet wat er aan de hand 
is en kunnen van die harde geluiden helemaal in paniek raken.  
Steek daarom geen vuurwerk af als er dieren in de buurt zijn. 
 

Geen vuurwerk bij de Kinderboerderij 
In een ruim gebied rondom de kinderboerderij in het wijkpark is een vuurwerkvrije zône ingesteld, 
en dat houdt in dat het daar verboden is om vuurwerk af te steken. 
De dieren kunnen van het vuurwerk enorm schrikken en zouden -als ze in paniek willen vluchten- 
verwondingen op kunnen lopen als ze tegen de hekken botsen.  Bovendien komen er bij het 
afsteken van vuurwerk veel ongezonde metaalverbindingen vrij, en die hebben de dieren liever niet 
in hun gras of voederbak.  Dus houdt alstublieft het hele wijkpark vuurwerkvrij. 
Door de BOA’s zal toezicht worden gehouden en er zal worden ingegrepen bij vuurwerkoverlast. 
 
Ondervindt u overlast van voortijdig afgestoken vuurwerk bel dan de politie op 0900 8844. 
Ziet u dat er met vuurwerk schade wordt toegebracht, bel dan de politie op 112 
 
Voor als het echt winter wordt 

 

Het lijkt er nu nog helemaal niet op, maar als het echt winter wordt en de 
singels dichtvriezen, dan worden de achterkanten van de huizen aan de singels 
ook makkelijker bereikbaar voor inbrekers. 
Controleer daarom ook de achterkant van uw huis op inbraakgevoeligheid en 
verwijder losse ladders of andere klimmogelijkheden uit uw tuin of leg ze aan de 
ketting. 
 

Wat is er te doen in Maarssenbroek? 
 

 Met het programma van “Kom Erbij” kunt u zien welke activiteiten er worden georganiseerd in 
Maarssenbroek. De nieuwe editie is inmiddels uitgekomen en de link hiervan vindt u op pagina 3 
van onze website via  www.reigerskamp.nl   

 Nieuwsgierig naar nog meer nieuws over Reigerskamp? Bezoek ook de facebookpagina voor 
Reigerskamp. Dus neem ook hier eens kijkje en vindt u het leuk, meldt u dan aan.  
Let wel: deze facebookpagina Reigerskamp staat los van de wijkcommissie Reigerskamp.  

 

mailto:klimaat@reigerskamp.nl
http://www.reigerskamp.nl/


 
Fijne feestdagen gewenst 
 

Het jaar is alweer bijna om. In veel huizen staat al een kerstboom en aan huizen en in tuinen is 
verlichting opgehangen; Maarssenbroek wordt langzaamaan in feeststemming gebracht.  
De wijkcommissieleden wensen iedereen mooie Kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuw 
jaar. Ook volgend jaar zullen wij ons weer inzetten voor deze mooie wijk om deze, samen met u, 
ook zo mooi te houden en waar mogelijk te verbeteren.  
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