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Nummer 5, september 2022 

Dit is de nieuwsbrief van Stichting Driehoorne. Wij willen u op deze manier op de 
hoogte houden van wat er allemaal speelt in en om Driehoorne. Leest u mee? 

 

OVERLAST ONGEDIERTE BEPERKEN 

Om de overlast van ongedierte beperkt te houden, 
vragen wij u de vogels niet te voeren. Want ook 
ongedierte komt op dit voedsel af, denk aan 
muizen, ratten en insecten. Bovendien is het eten 
vaak ongezond voor vogels. Ongedierte komt af op etensresten, dus ook in het 
gebouw en uw woning kunt u hier rekening mee houden door etenswaren goed op te 
bergen en voerbakken van honden en katten niet te laten staan.  

 

MELDPUNT ZORG EN OVERLAST 

Bent u heel erg bezorgd over uw buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw 
omgeving? Zorgt iemand voor veel overlast of vertoont ongewenst gedrag? Dan kunt 
u dit melden via het internet door op te zoeken de site: 
www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Meldingen/Meldpunt_Zorg_en_Overlast 

U kunt dit ook telefonisch melden bij: Meldpunt Zorg en Overlast Leiden, Rijnstreek, 
Duin- en Bollenstreek: 088 - 308 36 20 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).  

Meldingen zowel telefonisch als via internet kunnen anoniem worden gedaan!! 

                                     

ONDERGRONDSE CONTAINER 

Weet u dat er ook ondergrondse containers zijn 
bij de ingang aan de Sterrenlaan (bij de winkel)? 
Deze worden minder gebruikt en zijn daardoor 
minder snel vol dan de containers bij de 
hoofdingang.  
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BATTERIJ VOORDEURSLOT  

In het slot van uw voordeur (dit geldt alleen voor het hoofdgebouw) 
zit een batterij. Wanneer de batterij leeg begint te raken, zult u bij het 
aanbieden van de tag een waarschuwing krijgen. In eerste instantie 
zult u een blauw lampje zien tussen de groen knipperende lampjes. In 
een latere fase moet u de tag 2 keer aanbieden om naar binnen te 
kunnen. Mocht u dit merken bij uw voordeur, laat dit dan aan ons 
weten, zodat we de batterij tijdig kunnen vervangen. 

 

FILTERS WTW-UNITS PANORAMA 

Geeft uw WTW-unit een E80 storing aan? 
Dit betekent dat de filters gereinigd 
moeten worden. U kunt zelf de filters 
reinigen door ze met de stofzuiger af te 
zuigen of ze in een sopje te wassen en 
goed te laten drogen. Eén keer per jaar 
worden de filters van de WTW-units in de 
woningen in de Panoramaflat vervangen. 
Het is niet de bedoeling dat u ST/Warmte 
belt voor deze storing. Belt u toch ST/Warmte voor deze storing, dan moeten wij helaas de 
kosten aan u doorberekenen. In de handleiding van de WTW-unit kunt u lezen hoe de filters 
gereinigd kunnen worden. 
 

VERSTOPPING RIOOL 

Als het riool verstopt is belt u op werkdagen tussen 
08:00 -16:30 uur met Barthen Riool.nl: 071-522 26 
88, hiermee heeft Driehoorne een contract. Bij het 
keuzemenu kiest u voor optie 1. Na het keuzemenu 
krijgt u een medewerker aan de lijn en kunt u een 
afspraak maken 

 

NIEUWE MEDEWERKER  

Vanaf half september zal Esther ons team komen 
versterken. Zij komt in plaats van Barbara.  

 


