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Bestuursmutatie
Helaas moeten wij u op de hoogte stellen van een verandering in het bestuur. Jeanne van Welzenes
heeft haar functie per 22 augustus jl. neergelegd om persoonlijke redenen.
Ze heeft zich ontwikkeld tot de ogen en oren van het park. Ze sprak bewoners aan als ze zich niet
aan de regels hielden. Door haar dagelijkse rondjes over het park met de hond was ze ook steeds
een aanspreekpunt voor bewoners die vragen/opmerkingen/klachten hadden. Ze zorgde ervoor dat
deze door het bestuur besproken werden.
Binnen het bestuur heeft ze ook altijd een actieve rol gespeeld. We zullen haar dus erg missen. We
bedanken Jeanne voor haar inzet en hopen dat ze hier nog jaren met plezier zal verblijven.
Dit betekent dat het bestuur versterking kan gebruiken. Wie zich in wil zetten om onze parken op
een voor ieder zo aangenaam mogelijke manier bewoonbaar te houden, kan zich aanmelden via de
e-mail of persoonlijk bij bestuursleden.

Overlast honden
Honden (en hun eigenaren) zijn een regelmatig terugkerend item in de nieuwsbrief.
Zoals bekend moeten de honden op de paden en de parkeerplaatsen aangelijnd worden.
Maar helaas ontvangen we ook regelmatig klachten over blaffende honden. Dit geeft veel overlast
bij de omwonenden.
Als honden veelvuldig en langdurig blaffen is het de verantwoording van de eigenaren om in te
grijpen. We nemen tenminste aan dat die aanwezig zijn, want honden mogen niet los in de tuin
lopen als de eigenaren niet aanwezig zijn.
Het gebeurt zelfs ’s nachts. Honden moeten natuurlijk hun behoefte kunnen doen, maar het is niet
de bedoeling dat mensen midden in de nacht wakker worden gemaakt door blaffende honden die
uitgelaten worden. Iedereen heeft recht op een ongestoorde nachtrust.

Nu we toch bezig zijn: er komen ook klachten over brommers en scooters die over de laantjes
scheuren. Het is de bedoeling dat ze STAPVOETS rijden en niet onnodig meerdere malen op een
avond heen en weer scheuren. Dit geldt voor iedereen: dus ook voor kinderen en bezoekers.

Ook hier geldt: ’s avonds en ’s nachts slapen er mensen.
Nogmaals: het bestuur verzint de regels niet, maar wordt door andere bewoners aangespoord om
op te treden. Dit is omdat ze overlast ondervinden. De regels zijn door de leden zelf opgesteld en
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Dat is voor iedereen na te lezen op de website van de
vereniging of u kunt een exemplaar bemachtigen op kantoor. Als u vindt dat bepaalde regels
overbodig of overdreven zijn, of juist dat er bepaalde regels BIJ moeten komen, kunt u daarvoor
een voorstel doen bij het bestuur. Dit kan in de eerstkomende Algemene Ledenvergadering van 15
november besproken worden. Als de meerderheid van de aanwezige (of gemachtigde) leden het hier
mee eens is worden de regels aangepast. Tot die tijd moet het bestuur erop toezien dat iedereen
zich aan de regels houdt en zo nodig een boete opleggen.
Er zijn bepaalde zaken waar we helaas geen invloed op hebben, zoals het beleid van de gemeente
en criminaliteit van buitenaf, maar we kunnen er wel voor proberen te zorgen dat we met zijn allen
zo prettig mogelijk wonen door rekening met elkaar te houden en geen overlast te veroorzaken.

Aanleveren groenafval
Het duurt nog even en hopelijk hebben we een mooie nazomer, maar uiteindelijk zullen we weer aan
de slag moeten in onze tuinen om deze winterklaar te maken. Zoals elk jaar wordt ook dit najaar de
mogelijkheid geboden uw groenafval op een verzamelplaats op één van de parkeerterreinen te
deponeren. De vereniging zorgt dan voor het laten afvoeren hiervan.
Het deponeren van dit groenafval kan uitsluitend op donderdag 27 oktober tot en met zaterdag 29
oktober. Op beide parkeerterreinen zullen met hekken een depot worden gecreëerd.




Inloopspreekuur: dinsdag 24 oktober 2017
van 19.00 uur tot 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering: woensdag 15 november 2017
aanvang 19.30 uur

Plastic
In de nieuwsbrief van juni hebben wij dit item al behandeld maar de afgelopen maanden lagen er
toch weer zakken met plastic op de parkeerplaatsen van onze parken. Wilt u de zakken ter hoogte
van Steenbergen Rozen plaatsen? De vuilniswagen van de gemeente komt niet op onze parken.

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens de herfstvakantie gesloten van 13 oktober tot en met 20 oktober.
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.

Afval
Regelmatig liggen er papier/plastic/blikjes e.d. op de paden, het gras en de parkeerplaats. Het is
blijkbaar te veel moeite om dit even in een prullenbak of kliko te gooien. Een verschijnsel wat we
helaas overal zien tegenwoordig. Een ander ruimt het wel op. Op de parken wordt er in ieder geval
niks door de gemeente opgeruimd, dat moeten we zelf doen. Willem is er wekelijks mee bezig: tijd
die hij ook wel beter zou kunnen besteden.
Een nieuw dieptepunt: al tweemaal vond iemand het nodig om afval en zelfs hondendrollen in de
jeep op de parkeerplaats van De Poldertuin te gooien.
Extra pijnlijk voor de weduwe van de eigenaar. De dader zou zich diep moeten schamen, als iemand
dit ziet gaan we er vanuit dat de dader er op aangesproken wordt. Als het bestuur erachter komt
wie de dader is, kan deze een stevige boete verwachten.

Handhaving
In de zomerperiode was het relatief rustig, maar nu begint het ‘feest’ weer. Rechtszaken (helaas
verloren), hoorzittingen en de controles gaan weer van start. De eerste controleur (niet de heer
Gomez) schijnt alweer gesignaleerd te zijn.
De vragen aan het college over de toekomstvisie hebben zoals bekend niks opgeleverd, alleen wat
dooddoeners.
De toekomstvisie schijnt te zijn dat als alle bewoners die illegaal permanent op de recreatieparken
wonen verjaagd zijn er vanzelf weer gewone recreanten voor in de plaats komen. Op de site van de
Belangenvereniging Voor Vrij Wonen (te vinden op onze site, onder belangrijke links) staan diverse
berichten over onderzoeken naar de toekomstmogelijkheden voor diverse parken. Wellicht kan de
politiek hier iets mee: voor parken als de onze is legalisering de beste oplossing.

Primagaz
Vanaf heden gaan wij de gasprijzen in de nieuwsbrief publiceren zodat u de prijs kan controleren
adh van uw eindafrekening.
De gasprijs van 21 april tot en met 24 augustus was € 2,75 incl. BTW.
Mocht er verschil zitten in de gasprijs dan kunt u bellen met Primagaz 0800-0137.

Rioolstoringen
Maandag 21 augustus en vrijdag 15 september hebben wij te maken gehad met rioolstoringen op
onze parken. Om storingen te voorkomen, graag GEEN doekjes, wattenstaafjes, onderbroeken en
dweilen in het riool gooien! Denk hier a.u.b. aan, het is ook uw geld dat onnodig gebruikt wordt.
Op bijgaande foto ziet u een dweil die in de pomp van het riool vastzat.

Mocht u uw dweil kwijt zijn, deze is te verkrijgen tegen betaling van de factuur van de Rubo.

Suggesties?
Verschillende bewoners hebben suggesties gedaan om het aanzien van de parken te verbeteren, bv.
bankje op de parkeerplaats voor minder-validen, deel van de dijk vrijmaken voor
kinderen(speeltoestellen, deel om te voetballen of andere balsporten), steiger voor bootjes, vissen
e.d.
Wij moeten daarbij wel bedenken dat de dijk niet van ons is, maar van het Hoogheemraadschap.
Wij horen graag van bewoners of hier belangstelling voor is. Meer suggesties zijn welkom en het zou
helemaal mooi zijn als bewoners zich op zouden werpen om e.e.a. uit te werken. Voordat wij hier
geld aan uitgeven moeten wij natuurlijk wel weten of er genoeg animo is.

