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FIETSENSTALLING
Door diverse activiteiten in en rond de parken lag
er nogal wat overhoop hier en daar, maar
verbeteringen zijn zichtbaar. Zowel op de
Poldertuin als op ’t Vissertje is ruimte gecreëerd
en zijn er parkeerplaatsen aangelegd voor fietsen.

Rubo heeft de laatste hand gelegd aan de persleiding
waarmee naast het kantoor de sluitpost van dit grote
project is afgewerkt.

Ook is er geasfalteerd op diverse plekken op beide
parken, maar gezien de soms grove structuur en
kuilen, zijn we nog in gesprek met asfalteerbedrijf
Kessel om te kijken of dit verbeterd kan worden.

FORENSENBELASTING
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u toegezegd u
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
aangaande de buitensporige hoge belasting
tarieven die de gemeente Zuidplas wil hanteren.
Het goede nieuws is dat we met de diverse parken
uit de gemeente Zuidplas om de tafel hebben
gezeten en is er besloten om, eventuele kosten,
die gemaakt moeten worden om bezwaar aan te
tekenen, gezamenlijk te dragen.
Het is nog niet duidelijk wanneer de aanslag
forensenbelasting bij u in de brievenbus valt, maar
we verzoeken u om tegen die tijd een kopie van de
aanslag te maken en deze in te leveren bij Mirjam.
Er zal dan collectief worden geageerd tegen de
gemeente Zuidplas.

BIGGENRUGGEN EN WEGDEKPAALTJES
Op de Brasemlaan zijn de biggenruggen op verzoek van
diverse bewoners weggehaald om de doorgang te
verbeteren.
Om ook de ondergrondse infrastructuur op de
Brasemlaan en de Spieringlaan te beschermen, zijn er
inmiddels wegdekpaaltjes geplaatst.

OPHOGEN DIJK
Het wachten is op het Hoogheemraadschap. Ondanks
eerdere toezeggingen, ziet het er helaas naar uit dat men
pas in mei of juni met de werkzaamheden zal starten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BOOT

We zijn verheugd u te kunnen meedelen, dat er na onze
laatste oproep in de nieuwsbrief, diverse mensen zich
hebben aangemeld als aankomend bestuurslid. Zij zullen
worden voorgedragen tijdens de ALV op 23 mei a.s. in de
Korte Akkeren.
Dit betekent dat er na lange tijd weer een voltallig
bestuur zal zijn waardoor de taken beter kunnen worden
verdeeld.

Bent u niet in het bezit van een boot, maar u wilt
toch graag de slootkant snoeien van uw tuin?
Meldt dit dan even bij Mirjam; daar kunt u een
“snoei”bootje reserveren.

Indien u een voorstel wilt indienen voor de ALV, doet u
dit dan tijdig zodat wij deze kunnen opnemen in de
agenda.

Gratis af te halen een nog prima frame van
een degelijke partytent.
3 x 3 mtr.
Tel.nr. 0182370056

Gratis af te halen gebruikte terrasdelen
Nog prima te gebruiken voor het maken van o.a.
beschoeiing.
Lengte: 350 cm
Tel.nr. 0182370056

INLOOPSPREEKUUR
Het volgende inloopspreekuur is op
woensdag 2 mei a.s. om 19.00 uur.
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