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Burgerinitiatief in de gemeenteraad
De actiegroep heeft met handtekeningen van 50 Zuidplassers een burgerinitiatief ingediend met als
doel de indieningsdatum van het bekenden maatwerk van 1 oktober jl. op te schuiven naar 1 april
2016. Het college van B&W heeft dit initiatief inmiddels afgewezen en nu wordt het voorgelegd aan
de gemeenteraad. De raad gaat hierover praten in de raadsvergadering van dinsdag 13 oktober
aanstaande. De vergadering begint om 20.00 uur en dit onderwerp staat als eerste inhoudelijk punt
op de agenda.

Uw aanwezigheid is van het grootste belang om daarmee kracht bij te zetten aan
dit initiatief. Wegblijven is eigenlijk geen optie!
Bijzondere Algemene
Ledenvergadering
Op 28 september vond op verzoek van meer
dan tien stemgerechtigde leden een bijzondere
ALV plaats. Deze vergadering werd druk
bezocht.
Tijdens deze vergadering is besloten uit de
middelen van de vereniging fondsen vrij te
maken voor een haalbaarheidsonderzoek naar
procedures. Wat er uiteindelijk is besloten
kunt u teruglezen in het verslag van deze
vergadering dat u binnenkort zal worden
toegezonden.

Omruiloperatie huisvuilcontainers
Op 25 en 26 september heeft u uw
huisvuilcontainer van Van Gansewinkel kunnen
omruilen voor een container van de firma
Omega. Omega ledigt vanaf 1 oktober de
huisvuilcontainers en heeft daarvoor een
contract van drie jaar gekregen. Daarin zit ook
het ophalen van papier en karton waarvoor
zowel op De Poldertuin als ’t Vissertje een
verzamelcontainer is geplaatst. Tenslotte zal
Omega eveneens tweemaal per jaar het
groenafval afvoeren.

De omruiloperatie is redelijk goed verlopen en
wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
medewerking.
Zaterdagavond stonden er nog zo’n veertig
containers die niet waren omgewisseld. Of niet
zijn opgehaald omdat sommige bewoners
aangaven geen container meer te willen. Dat
hadden we graag eerder vernomen. Aan de
operatie is immers een ruime
publiciteitscampagne vooraf gegaan.
Ook bleek dat op 2 oktober, de eerste
ophaaldag van Omega, er zowel op De
Poldertuin als ’t Vissertje volle grijze
containers van Omega stonden. Hartelijk dank
daarvoor.
Het scannen van de containers is op 2 oktober
goed verlopen en het levert duidelijke
overzichten op van de aangeboden containers.

Toegangspaaltjes
U weet dat aan het begin van elk laantje een
paaltje is geplaatst. Dit paaltje voorkomt dat
men lukraak met auto’s de paden kan
oprijden. Als een van de leden hierom
verzoekt wordt een paaltje neergelaten en na
gebruik weer omhoog gezet.
Helaas vinden sommige leden, of huurders het
niet nodig (tijdig) om het neerlaten van een
paaltje te vragen of wil op dagen en tijden dat
het niet is toegestaan de paden betreden. Wat
doe je dan.

Je trapt gewoon een paaltje om en gaat je
gang.
Regelmatig moeten er nieuwe paaltjes worden
gekocht en geplaatst. Inmiddels hebben we
weer vijf kapotte paaltjes liggen. Kosten van
vervanging € 170 per paaltje. Een hartelijk
dank is op zijn plaats aan de onverlaten die dit
op hun geweten hebben.

Snoeien en groenafval

Verkeersveiligheid

Vakantiesluiting

Vrij snel achter elkaar hebben er enkele
aanrijdingen of bijna aanrijdingen
plaatsgevonden bij de ingang van het
parkeerterrein van De Poldertuin. Om de
verkeersveiligheid daar te verbeteren zal de
begroeiing ter hoogte van de ingang lager
worden gesnoeid en zullen de twee
parkeervakken tussen ingang en KPN-kast van
kruizen en NP worden voorzien. Hierdoor zal
het zicht op het Oosteinde aanmerkelijk
verbeteren.

Wegens vakantie en een vrije dag van Esther
is het kantoor op de volgende dagen gesloten:
Maandag 19 oktober t/m dinsdag 27 oktober
en donderdag 19 november.

Zoutbakken

Onderhoud lantaarns en meterkasten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14
april 2015 is de dienstverlening van de
vereniging m.b.t. het sneeuwruimen en
strooien van zout besproken en in stemming
gebracht. Vanuit de vergadering is toen
voorgesteld zoutbakken bij de bruggen te
plaatsen zodat de leden bij gladheid zelf daar
zout kunnen strooien. Om hieraan tegemoet te
komen zijn zoutbakken aangekocht, voor elke
brug één, die binnenkort worden geplaatst en
met zout worden gevuld. Merkt u dat een bak
leeg raakt, laat dit dan even weten zodat de
bak kan worden bijgevuld.

U staat natuurlijk te popelen om uw tuin
winterklaar te maken en vraagt zich mogelijk
af waar u met het groenafval heen moet. Op
29, 30 en 31 oktober kunt u dit afval
deponeren op hiervoor afgezette plekken op
de beide parkeerterreinen.

In navolging van de Voornlaan hebben enkele
bewoners van de Zeeltlaan de lantaarnpalen,
armaturen en meterkasten van die laan
onderhanden genomen. Niet alleen zijn deze
nu weer voor jaren goed in de verf, maar de
lichtopbrengst is door schoonmaak van de
armaturen aanmerkelijk verbeterd. Welke
lanen volgen?

Belangrijke data


Inloopspreekuur:
28 oktober aanvang 19.00 uur



Algemene Ledenvergadering:
18 november aanvang 19.30 uur

