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⚫

Sluitingstijd hekken
Vanaf zondag 25 oktober moeten de hekken om 16.00 uur worden gesloten. Het water wordt voor
de winter binnenkort afgesloten.

⚫

Opnieuw 4 stippen in kader van het keurmerk Natuurlijk Tuinieren!
In september is via de AVVN een herkeuring gedaan van ons tuinenpark. In 2016 haalden we 80%
van het maximale aantal punten , nu hebben we met een score van 92% onze 4 stippen behouden.
Een geweldig resultaat en een grote pluim voor de commissie natuurlijk tuinieren!
Het herkeuringsrapport staat op onze website, kijk daar onder Tuinenpark/natuurlijk
tuinieren/herkeuringsrapport of probeer deze link: https://driehoektuin.nl/wpcontent/uploads/2020/10/2020-Driehoek-herbeoordeling-NKNT.pdf. In de komende nieuwsbrief
zullen we er uitgebreid aandacht aan besteden.

⚫

Werkdag
Ook de geplande werkdag van zaterdag 7 november kan helaas niet doorgaan door de Corona. We
zullen opnieuw klussen uitschrijven, waarop je kan intekenen. Het kan gaan om individuele klussen
of klussen voor groepjes van maximaal 4 personen. Het tijdstip mag je dan zelf uitkiezen.
Binnenkort kunnen jullie hierover een mail verwachten.

⚫

ALV
Op zaterdag 10 oktober hebben we dan toch eindelijk onze uitgestelde ALV in coronaproof vorm
gehouden. Zo’n 45 tuinders hadden eerder al hun stem per mail uitgebracht en waren akkoord
met de belangrijkste besluiten van de ALV. De aanwezige leden stemden ook in met de notulen
van de ALV 2019 en het jaarverslag over 2019; de financiële cijfers over 2019 en de begroting van
2020 en de benoeming van de bestuursleden Henk Rienties, Arja Otten en Stannie van den
Besselaar. Er was een flink aantal vragen en opmerkingen ingediend die we rustig konden
bespreken. Het concept verslag van de ALV is al toegestuurd.

⚫

Paden branden
In het voorjaar zijn alle zijpaden gerenoveerd en het onkruid weggebrand. Het gaat alleen om het
deel waarop split ligt, dus niet de randen onder de heggen. Er hebben zich drie mensen gemeld die
deze brandklus op zich willen nemen: Martine Zeelenberg, Pien van Stuijvenberg en Chanou Stolk.
We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger die de hoofdpaden wil branden. Aanmelden kan bij Henk
Rienties (henk.rienties@ziggo.nl); hij kan ook nadere informatie en instructie geven.

⚫

Onderhoud paden
Naast het branden van de paden blijft de verplichting van elke individuele tuinder overeind dat je
het pad pal aan/onder je heg moet onderhouden. Dat kan met schoffelen (niet te veel grit
afvoeren) of, effectiever, lage bodembedekking. Zeker nu het weer is gaan regenen, geen
overbodig werk.
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⚫

Onderhoud tuinenparken OVU (Utrechts Volkstuinen Overleg)
De Utrechtse volkstuinen krijgen jaarlijks ongeveer € 100.000 van de gemeente Utrecht voor het
(grote) onderhoud van hun parken. De volkstuinen kunnen elk jaar hun verzoeken (onderhoud
singels, paden etc) indienen bij een commissie van de OVU/AVVN. In deze commissie zitten drie
‘consuls’ vanuit de AVVN, iemand van de gemeente en een secretaris van de OVU/AVVN. Namens
de gemeente beheren zij de subsidiepot, verdelen het geld, vragen aanbestedingen aan en zien
toe op de uitvoering. De consuls hebben aangegeven te willen stoppen en de AVVN wil een wat
andere opzet. Tijdens de laatste OVU vergadering is besloten dat de volkstuinparken zelf de rol van
de consuls zullen overnemen, Daartoe is er een nieuwe Commissie Onderhoud in het leven
geroepen. Hierin zitten de beide voorzitters van de OVU - Marjolein Steeman van ATV Stadion en
Frank Hoek van ATV Groene Lunet - Henny Stekelenburg van Ons Buiten en Henk Rienties van De
Driehoek. Zij krijgen ondersteuning van een externe adviseur. Op dit moment zijn zij bezig om in
overleg met de gemeente en de AVVN tot een nieuwe opzet en werkwijze (meerjarenplan) te
komen. Op 4 november zal de OVU vergadering hier verder over besluiten.

⚫

Bomenbeheerplan en bomenkap
Het bestuur heeft alle individuele bomen bekeken en een aantal bomen aangegeven die gekapt
zouden moeten/kunnen worden, vooral omdat ze een andere meer bijzondere boom in de weg
staan. We hebben hiervoor inmiddels subsidie aangevraagd bij de OVU. Als het zover is zullen we
de betrokken tuinders benaderen voor overleg en dan een kapvergunning aanvragen en een
kapactie opzetten. Grote bomen moeten we laten vellen, kleine bomen kunnen we zelf kappen.
Voor het beheer van de singel hebben we ook bij de OVU een aanvraag gedaan voor hulp van een
hovenier.

⚫

Toiletten
De toiletten zijn weer open. Nu het zich laat aanzien dat het coronavirus ons voorlopig nog niet
verlaat, vragen we om terughoudendheid in het gebruik van de toiletten en altijd het aangegeven
protocol in acht te nemen. Hoewel de toiletten open zijn zal het Pannendak niet verhuurd kunnen
worden voor festiviteiten, vanwege de beperkende mogelijkheden voor samenkomsten.

⚫

Lichtjestocht
Het ligt in de verwachting dat dit jaar het maken van kerststukjes met ouderen uit de buurt en het
zorgcentrum niet door kan gaan. We denken erover om een lichtjestocht voor deze mensen te
organiseren. Wij wachten nog op een reactie van het zorgcentrum. Wie heeft ideeen over hoe
wij/jullie zo’n lichtjestocht kunnen organiseren en vormgeven? Waxine lichtjes in glazen potten
langs de route, lichtjes in het water, iets aan de bomen? We horen graag jullie ideeën en
initiatieven.

⚫

Dahliaruildag
Pien van Stuijvenberg heeft prachtige dahlia’s en ziet ook op andere tuinen hele mooie
exemplaren. Zij heeft voorgesteld een dahlia ruildag te organiseren. Dat zou binnenkort kunnen of
anders in het voorjaar. Wil je meedoen, maak dan nu vast een foto van je dahlia en een kaartje
met de bloem- en bladkleur voor wanneer de knol is uitgegraven. We laten binnenkort weten of
de ruildag gaat lukken.

