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 De stukken voor de ALV op zaterdag 17 maart worden per email aan iedereen
gezonden; als je geen email hebt worden die stukken per post toegestuurd. Hetzelfde
geldt voor de Nieuwsbrief. Het bestuursbulletin, dat vaker verschijnt, wordt alleen per
email verzonden, maar ook opgehangen in de vitrine. Dit is tevens een oproep om jouw
(juiste) emailadres door te geven.
 Mest. Dit jaar zullen de gebroeders Holleman om verschillende redenen geen losse
mest verkopen, zoals in voorgaande jaren. Wel kun je bij hen gedroogde
koemestkorrels (verrijkt met bloedmeel) kopen of bestellen. In combinatie met het
gebruik van compost kom je dan een heel eind in de bemesting van je tuin. Ook andere
organische meststoffen kun je bij hen bestellen. Het gebruik van kippenmest wordt
sterk afgeraden i.v.m. ziektes.
 Wanneer je potgrond gebruikt op een ecologisch tuinenpark moeten we bij voorkeur
gebruikmaken van biologische potgrond, zoals bv door Bio Kultura gemaakt en
verkocht (https://www.bio-kultura.nl/producten/biologische-potgrond). Maar naast de
voordelen is er ook een nadeel: biologische potgrond is duurder. Daarom is het bestuur
benieuwd of tuinders ondanks het nadeel toch zouden willen overschakelen op
biologische potgrond.
 De storm die in januari ook over onze tuin is getrokken, heeft behoorlijk wat schade
veroorzaakt. Een huisje en een schuurtje zijn omgewaaid, bij veel tuinders is er flinke
glasschade aan hun kas. Alle tuinders zijn zoveel mogelijk door ons op de hoogte
gesteld. Achter tuin 90 is een enorme boom omgewaaid. Deze ligt over de sloot op de
Slappendeldijk. Hij zal worden weggehaald, maar dat heeft wel wat voeten in aarde.
 Volgende week worden er namens de gemeente drie nieuwe bruggen gemaakt over
onze sloten ter vervanging van de bestaande bruggen.
 Het bestuur en leden van de commissie Natuurlijk Tuinieren hebben een gesprek
gehad met het bureau Eco Consult. Dit bureau heeft van de AVVN en OVU opdracht
gekregen een Groenplan voor ons tuinenpark te maken. We hebben alle belangrijke
punten voor een goed beheer van ons park doorgenomen. Vooral is van belang dat er
een goed bomenplan en -beleid komt, zowel voor de (diversiteit van) bomen in de
singel als voor de bomen op de tuinen. In ons eigen beheerplan staan al veel
maatregelen voor een natuurlijk beheer van ons park. Het bureau Eco Consult gaat nu
een aanvullende inventarisatie maken en stuurt dan een eerste concept. Na opnieuw
intensief overleg met het bestuur en tuinders volgt dan tegen de zomer een Groenplan.
Daar kunnen we dan weer een aantal jaren mee verder. Overigens wordt er voor meer
Utrechtse volkstuinparken zo’n Groenplan gemaakt.
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 Groene Kop. Op 15 februari belegt de gemeente een informatiebijeenkomst in
Zorgcentrum Tuindorp Oost over de bijgestelde plannen van de nieuwbouw. Er is
namelijk plotseling besloten om het 24-uurs zorgcentrum dat op onze huidige
toegangsweg komt te vergroten: i.p.v. 35 grotere worden er 65 iets kleinere
appartementjes gemaakt, waardoor het gebouw wat smaller maar hoger zal worden.
Men begint mogelijk dit jaar al. Ook willen we weten hoe het zal gaan met de nieuwe
toegangsweg tot De Driehoek. Hoewel wij er niet direct last van zullen hebben gaan we
dit secuur in de gaten houden. Op de ALV zullen jullie meer horen.

