Regentonnenactie 2021 - voorwaarden
Het weer in Nederland vertoont steeds meer extreme situaties, met als gevolg o.a. zeer
hevige buien en lange hete periodes in de zomer. Dit met alle nadelige gevolgen.
Om dit probleem aan te pakken zijn grote maatregelen nodig, maar ook kleine ingrepen
die op grotere schaal worden ingezet helpen. Eén zo’n maatregel is het afkoppelen van
regenpijpen van het riool en opvang van het water in bijv. regentonnen. Het regenwater
kan dan gebruikt worden om tuinen te besproeien, auto’s te wassen en ramen te lappen
of gewoon afvoeren naar het grondwater.
Gemeentes en waterschappen doen de laatste jaren al veel om de effecten van droogte
en wateroverlast te beperken.
Gemeente Oirschot, Waterschap De Dommel en IVN Oirschot hebben een actie op touw
gezet om een groot aantal regentonnen met korting aan de burgers van de gemeente
aan te bieden. Elk huishouden met een tuin kan maximaal 2 regentonnen met een
korting van € 60 per ton aanschaffen bij enkele lokale winkeliers: Coppelmans en Hubo
van de Wal in Oirschot en Welkoop in Middelbeers.
De 1e 50 leden van IVN ontvangen daar bovenop een extra subsidie van € 20 van IVN (1
x per huishouden).
En ben je nog geen lid, maar wordt je dit voor 1 oktober en blijf je zeker ook volgend
jaar lid, dan kun je deze extra € 20 of een welkomstgeschenk ook (1 x per huishouden)
ontvangen.
De regentonnenactie start op maandag 29 maart 2021 en eindigt als de subsidie op is.
Zo kunnen we maar liefst 666 regentonnen subsidiëren.
Voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je woont in Oirschot en hebt een tuin.
Je bent eigenaar of hebt, als huurder, toestemming om een regenpijp af te
koppelen.
Per huishouden kunnen maximaal 2 regentonnen met subsidie worden
aangeschaft.
Je gaat naar een van de aangesloten winkels en koopt een regenton van
minimaal 200 liter.
Je vult het actieformulier (voucher) volledig in bij de kassa en de korting van € 60
wordt direct op de rekening in mindering gebracht.
Ben je lid van IVN, dan meld je je voor de extra korting via
regenton@ivn-oirschot.nl.
Ben je nog geen lid, dan kun je lid worden via www.ivn.nl/afdeling/oirschot/lidworden en meld je je eveneens voor de korting op regenton@ivn-oirschot.nl
Je krijgt bij de winkelier een folder van IVN Oirschot mee, waarin wat tips staan
en informatie over de fotowedstrijd die we hieraan gekoppeld.
Je sluit de ton zelf aan. Vragen kun je kwijt op regenton@ivn-oirschot.nl.

Schaf een regenton aan en doe ook mee aan de fotowedstrijd van IVN!
Voor de fotowedstrijd stuur je een mooie foto van de aangesloten regenton op naar
regenton@ivn-oirschot.nl. Op 1 juli, 1 oktober en 1 januari a.s. wordt een prijs uitgeloofd
voor de beste foto.

