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Samenstelling nieuw bestuur

Parkeervakken Poldertuin

Het bestuur van de vereniging is sinds de ALV
van 19 april 2016 als volgt samengesteld:

Bij de ingang van de parkeerplaats bij de
Poldertuin was er weinig zicht. De heg is
gesnoeid en inmiddels heeft Willem één kruis
in een parkeervak gespoten. De bedoeling is
om dit vak vrij te houden voor auto’s om het
zicht te verbeteren.
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Vuil
Dit onderwerp is al diverse keren in de
nieuwsbrief aangehaald. De overtreders weten
echt wel dat het niet de bedoeling is maar
trekken zich daar helaas niks van aan.
Iedereen vindt het toch prettig dat de parken
er netjes bijliggen en dat IEDEREEN zijn/haar
rommel opruimt.
Je denkt 1 papiertje/wikkeltje/flesje e.d. kan
misschien niet zoveel kwaad, maar als
meerdere mensen dat achterlaten wordt het
een zooitje. Tot 2x toe zijn er 2 vuilniszakken
gedumpt op De Poldertuin, wij hebben de
vuilniszakken opengemaakt om te kijken van
wie ze waren. Bleek het vuil te zijn van een
inwoner van Moordrecht, deze vuilniszakken
zijn bij de rechtmatige eigenaar geretourneerd
en een briefje erbij dat volgende keer de
politie ingeschakeld wordt. Bij de
eerstvolgende keer zullen wij een melding
maken bij de Milieudienst en een boete
uitschrijven.

Gasprijzen Primagaz
Wij hebben van diverse bewoners gehoord dat
Primagaz bij de laatste jaarafrekening een
veel te hoge m³ prijs hanteert. De prijs zou
moeten liggen tussen € 2,88 en € 3,06
inclusief BTW.

Als er op uw afrekening een (veel) hogere
prijs staat kunt u het beste zelf contact
opnemen met Primagaz, telefoonnummer
0800 - 0137.

Hondenpoep

Opgeruimd is netjes! Toch?

Zondagsrust
In het huishoudelijk reglement staat dat er op
zondag de zondagsrust in acht genomen moet
worden. Dat betekent o.a. dat boor- breektimmerwerk en schuren niet toegestaan is.
Boor- breek- timmerwerk en schuren is slechts
geoorloofd op werkdagen tussen 8.00 en
20.00 uur.
Op zaterdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Harde muziek is ook niet toegestaan. We
willen op zondag graag in alle rust van onze
recreatiewoning genieten en dat gaat niet als
er andere bewoners aan het klussen zijn.
Uiteraard is het verleidelijk om, als je aan het
klussen bent in je vrije weekend op zondag
verder te gaan. Maar als je de volgende
zondag zelf van je rust wil genieten word je er
ook niet vrolijk van als andere bewoners aan
het klussen zijn, al is het soms een laantje
verderop. Laten we a.u.b. rekening met elkaar
houden. Wilt u uw huurders hier ook van op
de hoogte brengen? Alle regels gelden
namelijk ook voor hen!

enquête behoeft verdere aandacht omdat het
complex is.
Wordt vervolgd.

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens vakantie gesloten van
28 juli tot en met 19 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.




Watermeterstand opnemen
Eind juni/begin juli gaat het
administratiekantoor weer de eindafrekening
maken. Daartoe moeten de meterstanden
worden opgenomen. De elektrameterstanden
worden door ons opgenomen en daar hoeft u
dus niets aan te doen.
We vragen u vriendelijk deze maand, uiterlijk
27 juni, de watermeterstand zelf aan ons door
te geven. Natuurlijk kan dat per e-mail gericht
aan de vereniging, onder vermelding van uw
naam en kavelnummer.
En anders door bijgevoegd formulier.
We vragen u dringend om uw medewerking.

Enquête Welstandscommissie
In de ALV van 19 april jl. heeft u een enquête
van de Welstandscommissie ingevuld. De
welstandcommissie is momenteel druk doende
om deze uitgebreide enquête in hap klaren
brokken te verwerken. Een aantal punten(o.a.
zonnepanelen, groenvoorzieningen) in deze

Inloopspreekuur: 23 juni & 21 juli van
19.00 tot 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering:
woensdag 16 november, aanvang
19.30 uur

Ingezonden foto’s:
Bewijs van een mooi park.

