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Het bestuur en de medewerkers van de vereniging wensen u gelukkige
feestdagen toe en een energiek nieuwjaar.

Vuurwerk
Zoals elk jaar herinneren we u er weer aan dat het afsteken van vuurwerk op het park verboden is.

Nieuwe paaltjes
Het bestuur heeft besloten om nieuwe paaltjes te plaatsen bij de ingangen van de laantjes.
Helaas worden de oude paaltjes regelmatig platgereden, wat veel kosten met zich meebrengt.
Er is voor het volgende alternatief gekozen:

Deze paaltjes worden elders ook veel gebruikt en zijn een stuk steviger. We gaan ervan uit dat ze
langer meegaan en illegaal autoverkeer op de laantjes voorkomen. De blauwe karretjes kunnen er
uiteraard gewoon langs.
Naar verwachting zullen de nieuwe palen zo spoedig mogelijk geplaatst worden.

Bereikbaarheid hulpdiensten
Bij de ingang van de Brasemlaan en naast de gastank zijn borden geplaatst waarop staat dat er een
wegsleepregeling van toepassing is. De reden daarvan is dat er regelmatig auto's geparkeerd staan.
Deze belemmeren de doorgang van de hulpdiensten. De Brasemlaan en de Spieringlaan zijn dan
b.v. onbereikbaar voor een ambulance. Dit heeft zich onlangs voorgedaan, met fatale gevolgen.
Op beide laantjes wonen ook mensen met gezondheidsproblemen.

Wilt u dus a.u.b. niet meer op deze plekken parkeren? Er is voldoende
parkeergelegenheid op de parkeerplaats of onder aan de dijk.
Hierbij tevens het verzoek om geen bedrijfsbussen en caravan op de laatste
parkeervakken bij de gastank, aan de straatzijde neer te zetten. Die zijn
meestal langer dan personenauto's en kunnen ook de doorgang belemmeren.

Ophoging dijk
Een paar jaar geleden heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de kade
achter de recreatieparken opgehoogd. Momenteel is de kade weer behoorlijk gezakt.
Afgelopen week heeft het Landmeetbedrijf Meetvisie de kade opnieuw ingemeten.
Na de inmeting kunnen ze zien hoe ver de kade weer gezakt is en waar hij weer onder de
keurhoogte gezakt is.
Het plan is om in februari/maart 2017 de kade opnieuw op hoogte te brengen en in te zaaien.

Papier
Vanaf 1 oktober 2015 kunt u uw afval nog beter scheiden. Dan mogen ook de pakken van
bijvoorbeeld sap en vla bij de plastic verpakkingen in de speciale afvalzak. De verpakkingen hoeven
niet schoon te zijn, maar wel leeg. Dus geen lege pakken sap/melk en vla meer in de papierbak
gooien!





Inloopspreekuur:
Donderdag 22 december
van 19.00 tot 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering: woensdag 26 april 2017
aanvang 19.30 uur

Kantoorsluiting
In verband met vakantie is het kantoor van de vereniging gesloten op vrijdag 23 december en van
29 december t/m 6 januari. Mocht u in deze periode iets kwijt willen of een vraag willen stellen, mail
dit dan naar info@poldertuin-vissertje.nl. Als het urgent is reageert het bestuur hier snel op.
Voor echt spoedeisende zaken en noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

Maximumsnelheid Oosteinde
Zoals sommige mensen al opgemerkt hebben staat er sinds kort een bord met bebouwde kom
Zuidplas, maximumsnelheid 30 km/h aan het Oosteinde, vlak voorbij 't Vissertje.
De gemeente heeft besloten in verband met de verkeersveiligheid, het Oosteinde
binnen de bebouwde kom te plaatsen. De maximumsnelheid is dan 30 km/h.
Buiten de bebouwde kom, dus ook op de dijk, geldt een maximumsnelheid van 60
km/h.

Andere lay out nieuwsbrief
Wij kregen door dat de nieuwsbrief op een smartphone of tablet niet prettig lezen was. Bij wijze van
proef hebben wij deze maand de nieuwsbrief ‘leesproef’ gemaakt. We zijn erg benieuwd wat u ervan
vindt. Schroom niet naar ons te reageren via info@poldertuin-vissertje.nl.
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