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Datum: 6 juni 2022 
 
Beste Wijkbewoner,  
 
IEDEREEN EEN REGENTON: DOE MEE AAN DE WIJKACTIE.  KIJKDAG REGENTONNEN OP ZATERDAG 
11 JUNI VAN 10 TOT 14 UUR IN HET AGNESPLANTSOEN OP DE HOEK VAN DE KAGERSTRAAT EN DE 
EIJMERSPOELSTRAAT 
 
Zoals jullie mogelijk weten, is het belangrijk voor het klimaat en de watervoorziening om een 
regenton te hebben. Daar is ook subsidie voor van de gemeente.  Het Houtkwartier heeft nu een 
initiatief om gezamenlijk regentonnen in te kopen bij TEGAPO. Het is gunstig om via dit initiatief een 
regenton te kopen. Er zijn allerlei voordelen aan verbonden. Zo is er 50 tot 100% korting op een 
vulsysteem en kunnen andere kranen worden besteld dan de standaardkranen.  Deze worden ook 
gratis gemonteerd. Er is ook een kleine korting op de regenton, en er is een subsidie van de 
gemeente.  
 
Op 11 juni is er tussen 10 uur en 14 uur een kijkdag op het Agnesplantsoen, op de hoek van de 
Kagerstraat en de Eijmerspoelstraat. Daar staan dan ongeveer 10 voorbeeldregentonnen opgesteld, 
ook met voorbeelden van kraantjes en vulsystemen.  Jullie kunnen dan ook een afspraak maken om 
even een regenton te lenen, zodat je  kunt zien of deze thuis past en hoe deze staat.   
 
Iedereen uit de wijk kan meedoen aan de actie, ook degenen die niet naar de kijkdag kunnen 
komen.  Wie meedoet aan de actie, kan tot 23 juni een ton bestellen via de speciale procedure.  We 
werken hiervoor samen met TEGAPO (https://www.kunststofregenton.nl/). Alle tonnen uit hun 
collectie komen in aanmerking.  De bestelde tonnen worden dan op 7 juli op een centrale plaats in 
de wijk uitgeleverd. Het is fijn als ze dan meteen worden opgehaald. Dat is nog net voor de 
schoolvakantie. 
 
Wie wil meedoen aan deze actie, kan een mail sturen aan het mailadres 
regentonhoutkwartier@gmail.com. met vermelding van naam, adres en mobiele telnr.  Dan 
ontvangen jullie vervolgens documenten, waarin precies staat beschreven wat de actie 
inhoudt,  voorbeelden van regentonnen met de prijzen en een uitleg over de bestelprocedure.  Wij 
zullen jullie mailadressen niet voor iets anders gebruiken dan voor deze actie en na de actie weer 
vernietigen. Ook nodigen we jullie dan uit voor de tijdelijke buurtapp “Regen in de Ton”.  
 
Namens het comité Regenton,  Inge Uijlenhoet en Annelies Huygen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wim Scholten 
Kagerstraat 30 
2334 CR Leiden 
vz wijkvereniging Houtkwartier 
mob +31 651 137 163 
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