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In de nieuwe pachtovereenkomst met de gemeente staat een aantal
zaken die voor ons meer of minder nieuw zijn, zoals
bebouwingsvoorschriften, aanvragen kapvergunning, verbod chemische
bestrijdingsmiddelen en regelgeving rond asbest. Binnenkort ontvangt
ieder een uittreksel van die pachtovereenkomst.



Deelname aan de werkdagen is niet alleen belangrijk om het
onderhoudswerk van het Tuinenpark gedaan te krijgen, maar ook om
elkaar als leden van de vereniging te ontmoeten en te leren kennen.
Elk jaar drie keer deelnemen aan een werkdag is daarom verplicht,
waarbij men kan kiezen tussen allerlei klussen van licht tot zwaar.
Deelname aan een commissie of andere losse activiteiten zien we niet
als vervanging van een werkdag, tenzij daar in het verleden andere
afspraken over gemaakt zijn.



Op zaterdag 28 februari vindt om 10.30 uur de informatie bijeenkomst
plaats in het Pannendak voor nieuwe tuinders die afgelopen jaar op
De Driehoek zijn komen tuinieren.



De huur van het Pannendak door leden van de vereniging is verhoogd
naar 75 euro voor een dagdeel; elk bijkomend uur kost dan 18,75 euro.



De commissie Natuurlijk Tuinieren, ook wel Stippencommissie
geheten, heeft een beheerplan voor natuurlijk tuinieren opgesteld en
aan het bestuur aangeboden. Het is een verdere ontwikkeling van een
al langer door De Driehoek ingezette visie op ecologisch en natuurlijk
tuinieren. Het bestuur gaat het plan binnenkort met de
stippencommissie bespreken en vervolgens met andere commissies. Al
deze besprekingen zullen resulteren in de beleidslijn voor ons
tuinenpark.



Het project asbestverwijdering vordert gestaag. De gemeentelijke
inspecteur heeft op zo’n 50 tuinen asbest aangetroffen. Voor bijna 40
tuinders is een vergunning afgegeven om zelf dit asbest te verwijderen
en een vijftal tuinders heeft - helaas - te horen gekregen dat ze het
asbest door een bedrijf moeten laten verwijderen. De asbestopruimactie is vastgesteld op zaterdag 11 april 2015 tussen 12.00 en
17.00 uur; de gemeente zal dan zorgen voor een inzamel container,
waarin iedere tuinder met vergunning zijn/haar asbest kan inleveren.
Tuinders die een asbest dak verwijderen moeten daarna natuurlijk een
nieuw dak aanbrengen. Er wordt gekeken hoe we daarin kunnen
samenwerken.
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Declareren. Soms is het makkelijker dat iemand voor een klusje een
aankoop(je) doet en dus het bedrag voorschiet. Dat wordt natuurlijk
teruggestort, maar de penningmeester heeft daarvoor wel een bonnetje
nodig. Bonnetjes bewaren en bij de declaratie doen dus.



Nu het bulletin er is voor actuele mededelingen, willen we ook een
regelmaat brengen in het verschijnen van de nieuwsbrief. De
nieuwsbrief is bedoeld voor meer inhoudelijke artikelen en zal
verschijnen in het vroege voorjaar, vóór de zomer en in het najaar.



Het bestuur gaat voor nieuwe tuinders werken met een nieuw
inschrijfformulier, waarop je niet alleen kan aangeven wat je
verwachtingen, wensen en ideeën zijn m.b.t. een volkstuin, maar
waarbij ook gevraagd wordt op welk terrein je je zou willen inzetten voor
het tuinenpark en de vereniging.



Alle mensen die op de wachtlijst staan voor een tuin krijgen de
mogelijkheid aangeboden gedurende een jaar te starten met een
proeftuin (3 percelen op tuin 40 linkerhelft). Claar van den Biggelaar,
Rita Jager en Henk Rienties zullen deze tuinders indien gewenst
begeleiden en van adviezen voorzien.

