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Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Regenton voor sociale huurwoningen
Onlangs is gemeente Uden gestart met een kleine actie rond de aanschaf van een regenton. Een goed
initiatief om een kleine wateropslag te realiseren in tuinen van woningen. Het bespaart drinkwater en
ontlast riolen.
Tot onze verbazing hoorden wij echter van enkele bewoners van Sieberg dat Area deze actie niet
ondersteunt. Wanneer zij vroegen om toestemming om regentonnen te plaatsen kregen zij als reactie:
“Helaas we geven geen toestemming om de bestaande HWA installatie aan te passen, als u

desondanks toch een ton aanbrengt en aansluit bent u zelf verantwoordelijk voor het herstel van de
installatie bij het verlaten van de woning.”
Dit vinden wij uitermate jammer. De actie is, terecht, groots aangekondigd door de gemeente, maar
nu lijkt slechts de woningbezitter gebruik te kunnen maken hiervan en de (sociale) huurder grijpt
ernaast. Wat de SP betreft is dit onwenselijk en onrechtvaardig. Daarbij strookt dit niet met het
duurzaamheidsbeleid van Area.
Vragen:
1.

Heeft de gemeente Area Wonen geïnformeerd over deze actie en heeft er afstemming
plaatsgevonden? Graag een uitgebreide toelichting op uw antwoord.

2.

a.

Indien uw antwoord ja is: hoe komt het dat Area deze actie dan niet ondersteunt?

b.

Indien uw antwoord nee is: waarom is dat niet gebeurd?

Bent u van mening dat sociale huurders in staat zouden moeten zijn om mee te kunnen doen met
de actie? Graag een toelichting op uw antwoord.

3.

Bent u bereid de sociale huurders in Uden te helpen en hen te helpen een regenton te kunnen
plaatsen door Area te overtuigen van het belang van deze actie? Waarom wel, waarom niet?

4.

Zou u zo spoedig mogelijk deze vragen kunnen beantwoorden en actie ondernemen omdat de
actie, helaas, slechts loopt tot 17 november of tot de kortingsbonnen op zijn?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Antwoord:
Voor de regentonnenactie is de gemeente Uden aangehaakt bij de actie van ‘Operatie Steenbreek’. Met
deze actie worden onze inwoners gestimuleerd om een regenton aan te schaffen. Hiervoor
ondersteunen wij onze inwoners met een bijdrage van 20 euro. Het is dus een subsidie aan individuele
particulieren.
1a. Met Area heeft geen afstemming plaatsgevonden.
1b. De regentonnenactie heeft zich gericht op onze inwoners. Met deze actie subsidiëren we de
particuliere aanschaf van een regenton. Bewoners van huurwoningen kunnen ook gebruik maken van
de regeling. De regenton wordt namelijk eigendom van de huurder. De regenton moet worden
aangesloten op een regenpijp. Als de bewoner verhuist moet hij/zij ervoor zorgen dat de regenpijp in
de oude staat wordt teruggebracht.
2. Iedere particulier kan meedoen met de regentonnenactie. Dus ook huurders kunnen meedoen met
de regentonactie. Huurders moeten wel in overleg gaan met hun verhuurder
3. Wij gaan met Area in overleg waarbij wij Area willen overtuigen van het belang van de
regentonnenactie
4. Binnen ‘Operatie Steenbreek’ is de ambitie om de regentonnen actie volgend jaar te herhalen
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