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  Tijdens de ALV van 21 maart is allereerst meegedeeld dat we – evenals de 

andere tuinenparken in Utrecht - een nieuwe tienjarige pachtovereenkomst 
met de gemeente hebben afgesloten zonder verhoging van de huurprijs. Dat 
geeft tuinders veel zekerheid en ons het elan om te investeren in ons 
tuinenpark. 

 

  De ledenvergadering is accoord gegaan met een beleid om het niveau van 
onderhoud van de individuele tuinen aan te scherpen. Via een drietraps 
procedure: een duidelijker beoordeling door de tuincommissie, het aangaan 
van gesprekken bij een rode kaart door een adviescommissie en een strenger 
optreden van het bestuur bij tweemaal een rode kaart. We hopen dat dit beleid 
tuinders zal aansporen om hun tuinen beter te onderhouden als dat nodig is.  

 

  De vergadering ging er ook mee accoord dat het bestuur in de gesprekken 
met de gemeente over de inrichting van de Groene Kop kan praten over een 
extra toegang voor voetgangers naar De Driehoek. 
Donderdagavond 2 april was er opnieuw een participatieavond over de 
Groene Kop. Ter voorbereiding hadden we al een gesprek gehad met de 
beide projectcoördinatoren van de Groene Kop. Daarbij hebben we klip en 
klaar gesteld dat we enerzijds geen inbreuk willen op het terrein of tuinen van 
De Driehoek, maar anderzijds wel willen nadenken over een betere 
toegankelijkheid cq verbondenheid van De Driehoek met  het park van de 
Groene Kop. Er bleek goed naar ons geluisterd te zijn: er lagen geen plannen 
meer ter tafel die het tuinenpark aantasten, terwijl nog opengelaten was waar 
precies een extra ingang naar De Driehoek zal komen (in de west bocht of 
vlak naast het Pannendak). Tijdens deze avond kwamen er vele creatieve 
ideeën naar voren, zoals geen speeltuin op het terrein van het Lachende 
Paard, maar een dierenweide, en een verbinding van de Groene Kop met het 
terrein van Fort Blaucapel. Na de zomer zal begonnen worden met  de aanleg 
van het park Groene Kop, waartoe ook een nieuwe toegangsweg (in 
verlengde van de Winklerlaan) tot De Driehoek aangelegd wordt. 
 

  Afgelopen weken zijn de bomen in de singel aan de oostkant van het 
tuinenpark (langs het spoor) door een boomverzorgingsbedrijf gesnoeid. 
Hierbij is nog eens duidelijk geworden dat er op veel plaatsen geen ‘Jaagpad’ 
meer aanwezig is langs de sloot en zelfs hier en daar volkomen dichtgegroeid 
is met bamboe of struiken. Het bestuur wil hierbij nog eens herinneren aan 
wat er in het huishoudelijk reglement staat: “Als de tuin aan een sloot grenst 
moet de slootkant tot 1,5 meter vanaf de sloot worden vrijgehouden ten 
behoeve van onderhoud aan de sloot”. Tussen de sloot en de bomen moet 
een ‘jaagpad’ vrijgehouden worden en liefst moet er tussen de bomen een 
takkenwal aangelegd worden. Het bestuur geeft iedere betrokken tuinder tot 
de volgende werkdag de tijd om dit pad vrij te maken. Anders zal op de 
volgende werkdag op 30 mei door een groep mensen een pad vrijgemaakt 
worden. 
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  In het verlengde hiervan hebben we geconstateerd dat ook de kanten van de 
zijsloot tussen de tuinen 112 en 120 niet overal vrijgehouden worden. Ook 
hier moet een stook vrijgehouden, waar dus geen wilgen of andere grote 
bomen/struiken geplant mogen worden, laat staan bouwsels aangebracht 
mogen worden. Bij onderhoud moet de aannemer makkelijk bij de sloot 
kunnen. 
 

  In de vlindertuin zijn bij het snoeien houtsnippers gestort, maar dat was niet 
de bedoeling, dus die houtsnippers zijn daar over. Ieder kan deze snippers 
ophalen voor eigen gebruik. De losse stenen en takken die daar liggen 
moeten wel blijven liggen. 

 

  Het experiment met proeftuinen voor een jaar lijkt goed op gang te komen. 
Op tuin 40L zijn drie proeftuinen uitgegeven en deze zijn ook al bezet. Met 
drie coaches begeleiden we deze tuinen. Hopelijk wordt het een succes en 
vormt dit een goede voorbereiding op een eventuele volledige tuin. 
 

  De asbestinzameling is op dit moment van schrijven in volle gang. Zaterdag 
11 april kunnen alle tuinders met een vergunning vanaf 12.00 uur hun asbest 
inleveren. Ondertussen zijn op het terrein op verschillende plaatsen wit 
ingepakte mensen te zien die op een veilige manier hun asbest verwijderen en 
klinken er vele timmergeluiden bij het aanbrengen van nieuwe daken. Het lijkt 
erop dat ons tuinencomplex straks zo goed als asbestvrij is, wat eigenlijk ook 
hoort op een ecologisch tuinenpark.  
 

  Afname van zand en stroom kan nog steeds geregeld worden via Loek Ent 
(tel: 0646752095), maar de betaling gaat voortaan via de penningmeester, 
NL70INGB0004241928 o.v.v. tuinnummer en wat er afgenomen is  

 

  De werkdagen op de zaterdagen starten om 9.30 uur, maar vanaf 9 uur is er 
koffie. Om 12.30 stopt de werkdag en dan is er heerlijke soep. 
 

  We zoeken iemand die de penningmeester wil helpen bij de financiële 
administratie. Nu doet Lideke van Oosterum dat, maar zij gaat ermee 
stoppen.  


