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Het bestuur wenst u allen een mooie zomer en een fijne vakantie toe.

Mooie weer
Bij het mooie weer van de afgelopen tijd werd er door jongeren 's avonds gebruik gemaakt van de
dijk aan de ringvaart. Daar is op zich natuurlijk niks op tegen, maar helaas geeft het ook overlast in
de trant van luidruchtigheid, achterlaten van afval (b.v. bierflessen) en het rondlopen in andermans
tuinen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als het jongeren zijn die niet op de parken thuis horen
kunnen we ze sommeren te vertrekken: er staan borden Verboden Toegang voor Onbevoegden aan
het begin van de laantjes. Als dat niet helpt, kunnen we zelfs de politie inschakelen. Als er kinderen
van bewoners bij zijn, verwachten we van de betreffende ouders dat ze hun kinderen van de regels
op de hoogte brengen. Laten we ervoor zorgen dat IEDEREEN van het mooie weer kan genieten.

Eindafrekening
Inmiddels hebben wij alle elektra en waterstanden doorgekregen. Bewoners die in gebreke zijn
gebleken, zullen wij het verbruik van het afgelopen jaar (ZEER RUIM) schatten. Ook dit jaar
ontvangt u weer een teruggave energiebelasting over het jaar 2016 die in eindafrekening verwerkt
wordt.

Controle brandblussers
Op maandag 3 juli heeft de eerste controle van de brandblussers plaatsgevonden. Inmiddels zijn er
40 brandblussers gecontroleerd en 10 nieuwe blussers afgenomen. De tweede en laatste controle
staat op vrijdag 14 juli gepland. Uw afgekeurde brandblusser kunt u door RH brandbeveiliging
kosteloos laten afvoeren.

Wijzigingen in gezinssamenstelling
Het bestuur moet helaas vaak wijzigingen in gezinssamenstelling, bv. geboorte, overlijden e.d. in de
wandelgangen vernemen. Wij blijven graag op de hoogte, ook om onze administratie op orde te
houden en natuurlijk ons medeleven te kunnen betuigen.

Technische Commissie
In de laatste nieuwsbrief stond een oproep aan de bewoners om zich te melden als lid van de
Technische Commissie. Inmiddels hebben een aantal nieuwe leden zich bij het bestuur gemeld.
Afgelopen woensdag is de voltallige commissie bij elkaar geweest en de komende tijd wordt er een
inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke projecten en werkzaamheden op het park.

Handhaving
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond zijn er schriftelijke vragen aan het college gesteld door
PvdA/Groen Links. Daar is inmiddels antwoord op, maar helaas is er geen antwoord gegeven op de
vraag naar een toekomstvisie voor de recreatieparken. Hopelijk zal daar in de komende maanden
meer duidelijkheid over komen. De actiegroep blijft proberen de politieke partijen hier over aan te
spreken. Wel is er een informatienota aan de raad: stand van zaken permanente bewoning
recreatieverblijven gepubliceerd. Daarin een overzicht van de handhaving op de verschillende
parken.
Op de Koornmolen en de Randstad zijn weer veel aanschrijvingen, ook i.v.m. huisvesting van
arbeidsmigranten. Onderzoek loopt nog. Deze parken zijn onder de vorige coalitie al gecontroleerd
en het handhavingstraject was afgesloten. Nu weer tientallen aanschrijvingen: een totaal mislukt
beleid dus en weggegooid geld.
Ook de IJsselhoeve (Klein Hitland) is aangeschreven, ook hier voor huisvesting arbeidsmigranten.
Op de Poldertuin zijn diverse bewoners met een last onder dwangsom of een vooraankondiging, de
zaken lopen gewoon door. Volgens de nota:
"Diverse recreatieverblijven in onderzoek. Naar verwachting zal er op korte termijn een aantal
voornemens verstuurd gaan worden".
't Vissertje:
Momenteel worden meerdere recreatieverblijven op het park gecontroleerd in verband met
permanente bewoning. Als vast komt te staan dat in die gevallen niet-recreatief gebruik wordt
gemaakt van de recreatieverblijven zullen wij met betrekking tot deze verblijven
handhavingstrajecten opstarten.
We zijn er dus voorlopig nog niet van af, al ligt het niet voor de hand dat er in juli/augustus, het
vakantieseizoen, gecontroleerd zal worden. Even rust in ieder geval.

Extra papiercontainers
Wellicht heeft u het inmiddels al gezien, maar vorige week is er een tweede papiercontainer op
beide parken geplaatst, omdat de huidige in no-time vol zat.
Verzoekje van onze kant: maak uw dozen klein en zorg dat de omgeving netjes blijft.





Controle brandblusser: vrijdag 14 juli 2017
van 9.00 uur tot 12.30 uur
Inloopspreekuur: dinsdag 25 juli 2017
van 19.00 uur tot 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering: woensdag 15 november 2017
aanvang 19.30 uur

Plastic
Wilt u de zakken met plastic aan het Oosteinde alleen plaatsen op de ophaaldag? De laatste tijd ligt
de parkeerplaats vol met opengescheurde zakken, hier krijgen wij helaas ongedierte van. Katten en
vogels scheuren de zakken open en zijn op zoek naar etenswaren.

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens vakantie gesloten van 27 juli tot en met 18 augustus.
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.

Liefde is…

