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Handhaving
Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben is de gemeente weer zeer fanatiek bezig met
handhavingsacties. Er komen wekelijks controleurs van de ODMH. Tot nu toe meestal overdag, maar
ze hebben aangekondigd om ook op andere tijden (b.v. ’s avonds) te zullen komen. Bewoners zitten
in verschillende stadia van het handhavingsproces en er worden ook nieuwe zaken opgestart. Dit
geeft natuurlijk enorm veel onrust en spanning. Het bestuur heeft een brief gestuurd aan de
burgermeester om haar bezorgdheid uit te spreken en te wijzen op de impact op de bewoners en de
potentiële sociale en maatschappelijke gevolgen. Helaas hebben we hier nog geen antwoord op
gekregen. Ook heeft de actiegroep, die een tijd lang een sluimerend bestaan leidde er veel nieuwe
leden bij gekregen en is men druk bezig om acties voor te bereiden en politieke partijen te
benaderen. Zoals al in eerdere nieuwsbrieven gemeld is het van belang om, wanneer u een
aanschrijving krijgt, in ieder geval op tijd te reageren. Er zijn wellicht mogelijkheden om
aanschrijvingen te beëindigen en u kunt in ieder geval veel tijd winnen! Er is een korte handleiding
van de hele procedure en hoe te handelen, met voorbeeldbrieven, bij het bestuur verkrijgbaar. Ook
kunnen we u adviseren en/of doorverwijzen.

Loslopende/ bijtende honden
We krijgen de laatste tijd veel klachten over loslopende en bijtende honden.
Daarom willen we de regels weer eens duidelijk maken.
Zoals duidelijk bij het begin van de paden aangegeven is moeten honden op de paden aangelijnd
zijn. Ook op de parkeerplaats moeten honden aangelijnd zijn. Helaas zijn er hondeneigenaren die
hun honden toch los laten lopen. Wanneer ze daar op aangesproken worden door andere bewoners
hebben ze duizend-en-één redenen waarom die regel voor HUN hond niet opgaat. Maar deze regel is
door de bewoners zelf opgesteld en geldt voor iedereen.

In een vorige nieuwsbrief hebben we voorgesteld dat bewoners overtreders zelf aanspreken en
vriendelijk uitleggen waarom iets niet mag. Maar als dat niet helpt verzoeken we om per mail een
melding te maken bij het bestuur. Er volgt dan een waarschuwing en bij herhaling kan een boete
opgelegd worden van 50 euro per overtreding per dag.
Ook zijn er een aantal bijtincidenten geweest. Eén van de redenen dat honden op de paden
aangelijnd moeten zijn is om te voorkomen dat andere honden, of mensen gebeten worden. Maar
ook als een hond WEL aangelijnd is, of losloopt op de dijk is het nog steeds de verantwoording van
de eigenaar dat zijn/haar hond niet bijt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de schade en
eventuele ziekenhuis of dierenarts kosten.
We adviseren de slachtoffers om melding te maken bij het bestuur en eventueel de politie.

Verboden toegang borden
Sinds kort staan er aan het begin van de laantjes Verboden Toegang bordjes. De reden is dat de
laantjes en de parkeerplaatsen geen openbare weg zijn, maar eigendom van de bewoners van de
parken.

Verboden toegang borden helpen om dat duidelijk te maken. We kunnen dan wat makkelijker
ongewenste personen buiten houden of wegsturen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om gewone
bezoekers of bv. potentiele kopers/huurders weg te jagen. Eerst vriendelijk vragen of je iemand
kunt helpen.
Helaas gaat dit niet op voor de handhavers, die zijn namelijk in functie. Maar er wordt onderzocht of
we hier toch niets op kunnen verzinnen.

Verlichting
Zeker in de winterperiode merken we dat er veel te weinig licht op de laantjes is. Willem heeft
onlangs nieuwe, sterkere lampen in de lantaarnpalen geplaatst en naar onze mening is dat een hele
verbetering!




Algemene Ledenvergadering: woensdag 26 april 2017
Aanvang 19.30 uur
Inloopspreekuur: donderdag 11 mei 2017
van 19.00 tot 19.30 uur

Afval groenafval
Het zachte weer zorgt ervoor dat langzaamaan onze handen weer jeuken om in de tuinen aan de
slag te gaan. Daarbij zal het nodige groenafval vrijkomen. Van donderdag 30 maart tot en met
zaterdag 1 april kunt u dit groenafval kwijt op de parkeerterreinen in de daarvoor vrijgehouden
vakken. Wij verzoeken u het groenafval zodanig te storten dat het binnen deze vakken blijft en
rijbanen vrij blijven voor het verkeer. Verder willen wij, wellicht ten overvloede, erop wijzen dat het
niet is toegestaan huisvuil of grof vuil in de vakken te deponeren.

Oosteinde
Wellicht heeft u onderstaand bord aan het Oosteinde al gezien.

Op de site van de gemeente Zuidplas staat het volgende:
Nu de werkzaamheden aan de dijk zijn afgerond is het tijd om het Oosteinde aan te pakken. Het
deel vanaf de campings tot de Oostpolderweg wordt opnieuw aangelegd. De weg komt ongeveer
25 cm hoger te liggen en er zal bijzondere zorg zijn voor de afwatering.
Voordat de werkzaamheden beginnen is er een informatieavond voor de bewoners en bedrijven,
zodra meer bekend is over de werkzaamheden of de planning wordt dit op de site van de gemeente
gepubliceerd.

Huurders
Het komt steeds vaker voor dat huiseigenaren verhuur van hun woning niet meer aan het kantoor
doorgeven.
Wij willen u er op wijzen dat verhuur van uw woning zonder medeweten van het bestuur niet is
toegestaan. Nieuwe huurders zijn verplicht zich, via de eigenaar, te melden bij de vereniging.
Huurders moeten een GBA registratie en een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen. Tevens
moet er een akkoordverklaring verhuurder en huurdersverklaring getekend worden. Na
ontvangst van deze stukken ontvangt de huurder het Huishoudelijk Reglement en Statuten.
Als u uw huisje verhuurt, wilt u dan ook de nieuwsbrief aan de huurder overhandigen?
Alvast bedankt voor de moeite!

Kantoorsluiting
In verband met vakantie is het kantoor van de vereniging gesloten op maandag 24 april tot en met
vrijdag 5 mei. 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.

Oproep
Heeft u leuke, bijzondere of grappige foto’s of illustraties van de parken?
Mail deze naar info@poldertuin-vissertje.nl zodat wij deze in de nieuwsbrief
kunnen plaatsen.

Dijk aan de Ringvaart
Zoals u al in de nieuwsbrief van december 2016 heeft kunnen lezen, gaat het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard de kade achter de recreatieparken ophogen. Momenteel is de
kade weer behoorlijk gezakt.
Begin april gaat er een firma aan de slag om de kade opnieuw op hoogte te brengen en in te zaaien.
De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen.

Controle brandblussers
De vereniging is momenteel druk bezig om data in te plannen zodat u uw brandblusser kan laten
controleren. Zodra er meer bekend is, laten wij u dat weten.

