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Deze week is men begonnen met de nieuwe toegangsweg naar De Driehoek. Er is een sleuf
gegraven voor het nieuwe tracé, de geitenweide wordt opgehoogd, de heg wordt verplant en
de nieuwe weg wordt gemaakt.
In week 27, dus in de week van 2 juli, zal de toegangsweg naar De Driehoek gedurende drie
dagen (waarschijnlijk dinsdag 3 t/m donderdag 5 juli) niet toegankelijk zijn voor auto’s. Houd
daar dus alvast rekening mee in je planning.



Zaterdag 23 juni is er weer de de nachtvlindernacht van 22.00 tot 24.00 uur. Als je denkt dat
er ’s nachts geen vlinders zijn of je ze nog nooit gezien hebt ’s nachts, kom dan beslist en neem
een zonnebril mee.



De commissie Tuinieren met Milieuvriendelijk Materialen heeft voorgesteld om de pvc
brievenbussen op de tuinen te verwijderen. Dit vindt het bestuur een goed idee. Indertijd –
toen de communicatie nog volledig via papier en post ging – heeft de vereniging deze
brievenbussen geplaatst. Nu worden ze niet meer gebruikt, gaat de meeste communicatie
digitaal en zouden ze dus verwijderd kunnen worden. Het gaat dan om het stuk pvc-buis, de
paal blijft staan. Op enig moment zal deze klus geklaard worden, tenzij je aangeeft dat je erg
gesteld bent op deze brievenbus.



Zaterdag 7 juli is weer een werkdag. In die week zullen de slootkanten gemaaid worden. Dit
keer net even anders dan vorig jaar (zie de nieuwsbrief die binnenkort verschijnt). Dit alles met
het doel om wilde planten en bloemen een zo groot mogelijke kans te geven te groeien in de
bermen. Dus denk niet: ze zijn een stuk vergeten te maaien. Er zit beleid achter.



Zaterdag 16 juni was het AVVN congres. De AVVN moet zich heroriënteren. Lees hierover
meer in de komende nieuwsbrief.
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In het kader van de nieuwe privacy wetgeving heeft het bestuur de procedure voor
inschrijving duidelijk opgeschreven. Maar vooral is er een privacy reglement opgesteld
aangepast aan de nieuwe privacy wet. Zie hiervoor verder de komende nieuwsbrief; het
voorstel voor dit reglement komt op onze website en in de volgende ALV zullen we verder over
het onderwerp spreken.



Op 29 mei was er het Overleg van de Utrechtse Volkstuinen, het OVU. Altijd heel goed om
contact te onderhouden met de andere Utrechtse volkstuinen, de gemeente en het AVVN.
Allereerst: de OVU heeft een nieuwe website met een nieuw logo. Ga gauw kijken op:
https://www.tuiniereninutrecht.nl voor heel veel informatie. Jan-Willem Arends van onze tuin
heeft een informatief praatje gehouden over de mogelijkheden van tuinieren met
milieuvriendelijke materialen. Er is informatie uitgewisseld over hoe om te gaan met de
privacywetgeving. De gemeente gaat op zoek naar mogelijke locaties voor nieuwe volkstuinen
(dus als je nog ergens een stuk grond weet te liggen….).



Toch nog even opnieuw aandacht voor het grote toegangshek. De bedoeling is dat we dit
schuifhek in de ochtend gesloten willen houden tot 12 uur; het hoeft niet op slot.



En tot slot: er wordt nog steeds hard gewerkt aan onze nieuwe website.

