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Nieuw hek en vitrine
Vorige week is eindelijk het draaihek geplaatst naast het schuifhek bij de ingang. Hiervoor kun
je dezelfde sleutel gebruiken. Als het grote schuifhek ’s avonds dicht is, kun je dus eenvoudiger
door de deur gaan (wel achter je op slot draaien!).
Er zou ook een nieuwe toegang komen van het park De Groene Kop naar De Driehoek langs de
composthoop. Maar ambtelijke molens … Nu is gesteld dat men er nog voor de bouwvak aan
gaat werken. We zullen zien.
Bij de ingang is ook de nieuwe vitrine geplaatst. Hier vind je informatie over actuele zaken en
activiteiten. In de vitrines bij het Pannendak is plaats voor meer algemene zaken, zoals
bouwvoorschriften, bestuursbulletin, werkdagen en dergelijke.



Onderhoud paden
Inmiddels zijn alle zijpaden op De Driehoek door de vrijwilligers/asielzoekers geschoffeld en in
het midden voorzien van een nieuw laagje ternair zand (tegen gladheid in najaar/winter). Het
verzoek aan de tuinders is nu om het onderhoud van het pad weer zelf bij te houden.



Bruggetjes
De gemeente heeft besloten om de 3 bruggetjes over de sloten preventief te vervangen in
verband met veiligheid. Het bruggetje aan de noordzijde naar de Slappendeldijk krijgt ook een
degelijk hek.



Facebook
Het bestuur denkt erover na om met een Facebook groep te gaan werken voor ons tuinenpark.



Inbraken
De laatste maanden is er weer behoorlijk ingebroken in verschillende huisjes. Dat is voor de
betrokkenen heel vervelend, maar behalve surveilleren kan het bestuur er weinig aan doen.
Wel willen we vragen altijd aangifte te doen bij de politie: hoe meer aangiften, hoe meer het
bij de wijkagent op de agenda komt. En als je op het tuinenpark een persoon ziet die je niet
kent of niet vertrouwt, vriendelijk aanspreken of je kunt helpen met het vinden van iemand.



Milieuvriendelijke materialen
De commissie Bouwen met Milieuvriendelijke Materialen laat weten dat een uitgebreidere
versie van de informatie op het bord te vinden is op onze website onder Natuurlijk Beheer.



Activiteiten
Maandagmiddag 26 juni van 3 tot 5 uur ontvangen we ouderen uit de wijk en uit Zorgcentrum
Tuindorp Oost met koffie/thee en taart en een rondwandeling door de tuin. Tuinders zijn van
harte welkom om aan te sluiten of mee te helpen.
Zaterdag 1 juli is de eerstvolgende werkdag.
Zaterdag 8 juli worden de tuinen weer geschouwd.
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AVVN
Afgelopen weekend was het jaarlijkse AVVN congres. Naast de ochtendvergadering was er in
de middag een excursie naar het Arboretum. Er is een belangrijk besluit genomen. Het
afgelopen jaar heeft de AVVN verkennende gesprekken gevoerd met leden over wat men
precies van het AVVN verwacht en wat momenteel niet goed werkt of niet goed uit de verf
komt. De voorzitter heeft aan deze gesprekken deelgenomen. De AVVN gaat nu met de
aangesloten verenigingen en bonden (in de grote steden zijn de tuinparken apart verenigd in
bonden) het komende jaar kijken wat de toekomst van de AVVN moet zijn en hoe de AVVN
gereorganiseerd kan worden. Waar moet de AVVN zich vooral op richten en welke diensten
moeten er vooral geleverd worden? Ook wordt bekeken of er verschillende soorten
lidmaatschappen kunnen zijn elk met een eigen prijskaartje. Bij een eenvoudig
basislidmaatschap bv moet je dan extra betalen als je specifieke/gespecialiseerde diensten
afneemt. We blijven het volgen.


OVU
Vorige week was er weer een OVU bijeenkomst, dit maal bij Flora’s Hof. Het OVU is een
buitengewoon nuttig en plezierig halfjaarlijks overleg van alle volkstuinen van Utrecht, waar
ook de belangrijke mensen van de Gemeente (soms wethouder Jansen zelf) acte de presence
geven. De AVVN zorgt voor de (secretariële) ondersteuning. Ideeën worden uitgewisseld (een
energieneutraal tuinenpark), problemen besproken (hoe omgaan met centraal/individueel
composteren), afspraken gemaakt (over groot onderhoud bv). Dit keer gaf het tuinenpark
Stadion een presentatie van het onlangs voor hen gemaakte Bomenbeheerplan. Dit was een
pilot. Nu wordt eraan gewerkt dat ook De Driehoek een dergelijk plan gaat krijgen (een
eerdere offerte daarvoor was afgewezen wegens te hoge kosten). De volgende bijeenkomst in
het najaar heeft als thema Bijen op de Volkstuin en dan mogen wij de gastheer zijn.
Overigens heeft de OVU een eigen website (http://ovu.tuinpraat.nl ), waar iedereen terecht
kan en veel informatie is te vinden over de verschillende tuinenparken in Utrecht.



Duitsland
Drie leden van het bestuur zijn deze maand mee geweest met een busreis naar Duitse
volkstuinen in Lünen en Dortmund. Zij waren al twee keer in Utrecht geweest. Dit tegenbezoek
was georganiseerd door het OVU. Behalve bestuursleden van Utrechtse tuinenparken gingen
er ook mensen van het AVVN en de Gemeente Utrecht mee. Na eerst bij de Landesschule in
Lünen gehoord te hebben hoe fantastisch volkstuinders en bestuurders hier geschoold kunnen
worden (jaloersmakend), bekeken we een aantal volkstuinen in Dortmund en de stad
Dortmund zelf. Utrechtse volkstuinen hoeven zich echt niet te schamen. Het was een heel leuk
reisje, met veel nuttige informatie en ook lekker Duits eten; ook een heel goede manier om
elkaar wat beter te leren kennen.



Groen Moet je Doen
Zondag 11 juni deden wij mee aan de GroenMoetJeDoen!-dag. Het zag er prachtig uit op de
parkeerplaats. Een kraam met een enorme hoeveelheid stekjes en planten, een kraam met
heerlijke soorten thee en taart en wat leuke 2 e hands spullen (opbrengst voor regenkleding
van de vrijwilligers/asielzoekers). Het was enorm gezellig, maar wel voor de eigen tuinders; er
waren nauwelijks bezoekers van buiten. Het bestuur gaat zich beraden of we met de GMJDdag in deze opzet verder gaan.

