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Nieuwsbrief 2013-03 Juli 2013
Beste Tuinleden,
Via deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van lopende zaken en brengen we graag een paar
punten onder uw aandacht.
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Herinnering aanmelden BBQ & Bingo
Vervolg verhoging pacht complex
Riet & Slootkant
Tuinnummers goed zichtbaar
Complex is geen dumpplek
Tot slot

1. Herinnering aanmelden BBQ & Bingo
Zaterdag 31 augustus is het zover: onze jaarlijkse BBQ voorafgegaan door een heuse Bingo!
Het lijkt misschien nog ver weg, maar de tijd vliegt. En voor velen van u zit er vast nog een
vakantie tussen gepland. Vandaar deze herinnering:

Geeft u zich alvast op!!! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’!!!
En zo heeft de Evenementencommissie de tijd om er weer een geslaagd feest van te maken!

2. Vervolg verhoging pacht complex
Zoals beloofd houden wij u op de hoogte over de voortgang m.b.t. de geplande verhoging
van de pacht voor het complex van de OVV. Het dagelijks bestuur heeft daartoe recent
overleg gehad met de gemeente.
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het college van Burgemeester &
Wethouders een huurverhoging wil invoeren die na vier jaar € 10.000 per jaar zal bedragen.
Het bestuur heeft geprobeerd om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat zo'n bedrag
voor ons te hoog is en ook naar andere opties te kijken.
Inmiddels heeft het bestuur ook een gesprek gehad met wethouder Haanstra, die binnen het
college is belast met dit onderwerp. Tijdens dit gesprek, dat in een constructieve sfeer

verliep, zijn diverse opties besproken. Eén van die opties is dat wij als vereniging de grond
van de gemeente kopen.
Dat betekent dat wij daarover een hypotheek moeten afsluiten of dat wij een overeenkomst
van huurkoop aangaan. Bij een huurkoopovereenkomst betalen wij gedurende een bepaalde
periode, bijvoorbeeld 10 jaar, jaarlijks een bedrag aan huur en na afloop van die periode zijn
wij dan eigenaar geworden van de grond en hoeven we dus geen huur meer te betalen.
De wethouder bezint zich nu op de volgende stap. Zij zal na de zomervakantie met een
concreet voorstel komen. Ook wij bereiden alle opties voor met alle voor- en nadelen en
zullen, zodra er sprake is van besluitvorming, een extra ALV inlassen.
Wij houden u op de hoogte.
Namens het bestuur, HG, Nicole.

3. Riet & Slootkant
Het is eind juli, dus de hoogste tijd voor onderhoud aan de slootkanten en de sloten.
Dat betekent: RIET VERWIJDEREN EN DE SLOOTKANT KORT HOUDEN!!!
Het bloeiende gras zaait uit en zorgt voor grote overlast voor de omliggende tuinen.
En als u te lang wacht met het verwijderen van het riet, wordt dat een steeds zwaardere
klus. Dus houdt het vanaf nu bij! Zoals tijdens de laatste ALV is afgesproken, zal de
Tuincommissie tijdens de controles hier extra op toezien. En mocht het nodig zijn, wordt er
ingegrepen en de kosten op het lid verhaald.

4. Tuinnummers goed zichtbaar
Nog even een aandachtspunt m.b.t. de tuincontroles: het is bijzonder lastig als het
tuinnummer vooraan op uw tuin ontbreekt. Is dat bij uw tuin het geval? Plaats dan even een
paaltje met uw tuinnummer vooraan op uw tuin. Alvast hartelijk dank.

5. Complex is geen dumpplek
Gelieve géén afval te dumpen bij het Praathuis.
Het bestuur en/of de tuincommissie is geen vuilophaaldienst & het complex is geen
dumpplek! Als u afval heeft (vuil , glas, hout of ander afvalmateriaal): zelf afvoeren!!!!!

6. Tot slot
In navolging op het bericht in de vorige Nieuwsbrief over het gebruik van Social Media
hebben al veel leden hier gebruik van gemaakt. Leuk! Onze redactie/beheerders website zijn
druk bezig met onderhoud/vernieuwing; wordt helemaal mooi. Mocht de website even niet
bereikbaar zijn, dan weet u waar het aan ligt.
Met een hartelijke tuingroet, Mathilde.

