Bestuurs bulletin 47 mei 2022
Paden
De hoofdpaden worden binnenkort gerenoveerd door de firma Scholman. Zij moeten wel wachten tot er wat
meer regen gevallen is. Het kan zijn dat je er dan enige hinder van gaat ondervinden.
Droogte
Vanwege de droogte is er natuurlijk de neiging je tere plantjes te besproeien, maar het is absoluut niet
toegestaan om een slang aan te sluiten op een kraan. Water moet je uit de sloten halen.
Stormschade afdak
Zoals jullie weten is het afdak achter het pannendak is tijdens de storm Eunice bovenop het Pannendak
beland. Tijdens de ALV is de wens uitgesproken om het afdak te herbouwen met milieuvriendelijke materialen
geschikt voor een groen dak. We hebben hiervoor een offerte laten maken. De kosten zouden oplopen tot ca €
25.000. Als bestuur vinden wij dat een te grote uitgave in verhouding tot het doel: een eenvoudig afdak voor
gereedschap herbouwd met milieuvriendelijke materialen. Daarom hebben we om een nieuwe offerte
gevraagd meer passend bij het doel. Wordt vervolgd.
Groen-Moet-Je-Doen dag zondag 12 juni
De Driehoek gaat dit jaar vol enthousiasme meedoen aan de landelijke GMJD dag met verschillende
activiteiten. We starten om 12 uur.
• Allereerst is er een stekjes beurs. Tuinders kunnen hun stekjes bij de stekjeskraam inleveren (of een dag
ervoor achter het Pannendak neerzetten) en tegen geringe vergoeding worden deze dan verkocht aan
medetuinders of bezoekers.
• De afgelopen maanden is er een drieparken wandelroute samengesteld over De Pioniers, Ons Buiten en De
Driehoek. Deze wandeling voert langs onze drie tuinenparken in Utrecht Noordoost en een aantal
interessante punten in de wijken Voordorp en Veemarkt. Veel aandacht is er voor de ecologische waarde
van die punten en er is een folder gemaakt waarop de route en deze punten aangegeven zijn. Voor zover nu
bekend komt om 15.00 uur burgermeester Sharon Dijksma deze route bij de Pioniers feestelijk openen.
Hierna zal een aantal wandelgroepen ook ons tuinenpark aandoen. We gaan hen hartelijk ontvangen.
• Een derde activiteit op de GMJD dag, waar we heel trots op zijn is een expositie van verschillende werken
gemaakt door onze eigen kunstenaars/tuinders. Nu in 2022 kan dit fantastische initiatief doorgang vinden.
Voor deze expositie zal ook in de buurt geflyerd worden. Er moeten tenten opgezet worden en we zoeken
nog een paar mensen die zaterdagochtend 11 juni om 10 uur daarbij willen helpen.
• De dag wordt opgevrolijkt wordt door twee live muziek bands, heerlijke bloementhee en zelfgemaakte
taart. Ook hier een oproep voor bakkers van iets lekkers en hulp in de kraam op zondagmiddag.
Hulp op de tuin
Als je voor een keer hulp nodig hebt voor het tuinwerk en je kunt niet zelf iemand vinden, neem dan even
contact op met het bestuur.
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Communicatieplan
Naar aanleiding van de laatste ALV is er opgemerkt dat De Driehoek wel een voorlichtingsplan heeft, maar
geen goed communicatieplan. We vinden het noodzakelijk om een dergelijk communicatieplan te
ontwikkelen. Inmiddels is een commissie van start gegaan, maar het zou goed zijn nog een paar mensen te
vinden. Voel je ervoor, meld je dan.
Gezamenlijk eten op het tuinenpark
Het is al eens eerder geopperd en geprobeerd, maar dit jaar zouden we graag een gezamenlijk etentje voor
en door tuinders willen organiseren. Natuurlijk met eigengemaakte gerechten met zoveel mogelijk
ingredienten uit eigen tuin. Wie zou willen helpen om dit in aan het eind van de zomer te organiseren?
Bestuurswisselingen
Het lijkt erop dat we een nieuwe penningmeester hebben gevonden die het werk van onze huidige
penningmeester Bert Meinders wil voortzetten. We houden jullie op de hoogte.
Simone van Weteringen is zich aan het inwerken om de functie van Arja Ottink volgend jaar over te nemen
(vooral welkom heten nieuwe leden, beheer wachtlijst en bemiddelen bij overname tuin en huisjes).
Hierbij doen we ook een dringende oproep om je te melden als nieuw bestuurslid. We zoeken met name
iemand die volgend jaar de functie van Anne ter Heege wil overnemen (beheer en verhuur Pannendak,
organisatie werkdagen).
EHBO
Met name op de werkdagen kunnen (kleine) ongelukjes gebeuren. Het is dan prettig als er EHBO-ers aanwezig
zijn die deskundig kunnen optreden. Iedereen die als vrijwilliger aan een werkdag meedoet is automatisch
verzekerd via de AVVN, maar het is ook prettig als we namen weten van tuinders die een EHBO diploma
hebben, zodat we zonodig een beroep op hen kunnen doen. Laat daarom aan het bestuur weten of jij een
EHBO-er bent.
Stekkenbak
Jan Willem heeft een klein stukje stapelmuur gemaakt naast de stekkenbak. Daarom hier nog een keer de
opmerking dat de betonbak of de ruimte naast de stekkenbak niet bedoeld is om spullen af te danken of aan
te bieden. Daarvoor hebben we de tuinmaatjes app. Echte rommel moet je zelf afvoeren.
Bomen
Over bomen en het bomenbeleid van ons en de gemeente is veel te zeggen, maar dat doen we hier nu niet.
Wel willen we erop wijzen dat wij als vereniging niet willen dat er bomen aangeplant worden die hoger gaan
worden dan zo’n 5 meter (daar hebben we er inmiddels genoeg van); dat betekent dat vooral fruitbomen wel
in aanmerking komen. Ook moeten bomen minimaal 0,5 meter van de grens van je tuin staan. En omdat je
rekening moet houden met de schaduw die een boom veroorzaakt moet de boom staan aan de zonkant van
je eigen tuin, zodat jij zelf de meeste schaduw krijgt. Deze regels die wij als bestuur hanteren zullen in het
nieuwe Huishoudelijk Reglement worden opgenomen en voorgelegd aan de ALV.
Geluid
Wij zien ons tuinenpark als een stilte park en dat betekent dat we lawaai zoveel mogelijk willen beperken. Er is
een aantal uren expliciet aangewezen waarop je noodzakelijk lawaai kunt maken: woensdag en vrijdag van 16
tot 18 uur en op zaterdag tot 11 uur. Overleg met bestuur kan leiden tot uitzonderingen (bv bij verbouw van
een tuinhuisje). Overigens zal niet iedereen hetzelfde verstaan onder lawaai, maar iemand vriendelijk vragen
wat minder lawaai te maken kan natuurlijk altijd.
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Bijeenkomst Commissies zaterdag 5 maart
Op 5 maart was er een bijeenkomst van de verschillende commissies en konden we van elkaar horen wat er in
de deze groepen speelt (activiteiten, plannen, problemen). Een heel nuttige bijeenkomst.
Bijeenkomst nieuwe tuinders zaterdag 14 mei
Een aantal nieuwe tuinders heeft zich aan elkaar voorgesteld en verteld welke plannen zij hebben. Het bestuur
vertelde over het reilen en zeilen van de vereniging, er werden er vragen gesteld en hebben we een rondje
over de tuin gemaakt om typische elementen van ons park te benoemen en elkaars tuin te bezoeken. Het
heerlijke weer maakte dit tot een echt uitje.
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