Bericht van het bestuur 27 mei 2015
Tuinregels op het netvlies
We hebben een aantal tuinregels die, zo denken wij, niet bij iedereen meer scherp op het
netvlies staat. Bedenk daarbij dat wij niet alle tuinregels zelf hebben bedacht, een aantal zijn
ons door de gemeente opgelegd. We noemen er een paar.
- Plastic tunnelkassen zijn verboden.
- Alle geplande bouwwerken, schuurtjes, kassen, uitbreidingen ervan, dienen aan het
bestuur te worden voorgelegd. Houd hier rekening mee, want anders loop je het risico
dat het weer moet worden afgebroken. Stuur het bestuur dus tijdig een ontwerp op.
- Kleine plastic tomatenkasjes mogen, mits ze voldoen aan de regels omtrent afmetingen
en mits ze worden afgebroken voor 1 november 2015.
Alle tuinregels zijn hier te vinden.

Ongeschreven regels
Naast de tuinregels is er een aantal ongeschreven regels om te noemen:
- Super gezellig al je kinderen meeneemt naar je tuin, maar het verenigingsterrein is geen
speeltuin. Kinderen mogen op je eigen stukje tuin spelen, daarbuiten beslist niet.
- De heggen op het verenigingsterrein mogen niet zelfstandig worden gesnoeid. Deze
worden alleen verzorgd onder leiding van bestuur en terreincommissie.

Tuinfeest 4 juli
Iedereen heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen. Mensen zonder mail, zien de
uitnodiging op het prikbord. Vergeet je niet aan- of af te melden, anders gaat het mis met de
inkopen. Deadline aan/afmelden: 10 juni.

Overstroming
We hadden vorige week weer een overstroming in het verenigingsgebouw. Dat is enorm
vervelend, want dat is slecht voor het gebouw en de spullen die er in staan. Bovenal is het
enorm vervelend voor diegenen die het weer moeten opruimen. Sjef en Jan en anderen:
reuze bedankt voor het klaren van deze rotklus. Het bestuur zoekt een oplossing zodat dit
niet meer gebeurd.

Hek
Nog een keer over het hek: gebruik het hek altijd met beleid. Het slot is, zo blijkt, een
kwetsbaar onderdeel van het hek en het komt te vaak voor dat mensen vast komen te
staan. Als iedereen het hek met aandacht open en dicht doet, dan is er niets aan de hand.

Transferium
Het is wat stil van onze kant als het over het transferium gaat. Dat klopt ook, want we
wachten op behandeling in de de commissie ROB en de Raad. Er zijn data genoemd van 30
juni (ROB) en 14 juli (raad), maar dit is officieel nog niet met ons gecommuniceerd. We
wachten op de definitieve data. Op de achtergrond lopen wel diverse gesprekken tussen
bestuur en politiek en maatschappelijke partijen. Zodra er meer bekend is, laten we het
uiteraard weten!

Belangrijke data
13-06-2015: Tuinwerkdag (09.00-12.30 uur)
04-07-2015: Tuinfeest (17.00 uur e.v.)
29-08-2015: Tuinwerkdag (09.00-12.30 uur)
17-10-2015: Tuinwerkdag (09.00-12.30 uur)

