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Nieuwsbrief

Dijken ringvaart
Het Hoogheemraadschap heeft aarde gestort
en de dijken zijn ingezaaid. De dijk zal de
komende jaren nog enkele malen worden
opgehoogd.

Waterstanden
Komende weken worden de meterstanden
weer opgenomen, zodat u in juli opnieuw een
eindafrekening krijgt. Voor de standen van de
elektra- en gasmeter hoeft u niets te doen.
Wel verzoeken wij u vóór 30 juni uw
watermeterstand aan ons door te geven. Dat
kan per e-mail naar water@poldertuinvissertje.nl met vermelding van uw naam en
huisnummer of bijgevoegd formulier invullen
en in de brievenbus van de vereniging
deponeren.
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Deze spreekuren zijn een aantal jaren geleden
speciaal in het leven te roepen om u de
gelegenheid te geven zaken met het bestuur
te bespreken. Het is dus niet de bedoeling dat
bestuursleden op de laantjes worden
aangesproken over bijvoorbeeld het gedrag
van medebewoners. Uw eventuele vragen
en/of opmerkingen kunt u natuurlijk ook altijd
via de e-mail met het bestuur delen (mocht de
datum van het inloopspreekuur te ver in de
toekomst liggen).

Wellicht ten overvloede: het is sowieso
gewenst dat bewoners indien zij iets op te
merken hebben over het gedrag/perceel van
een medebewoner, zij eerst zelf in gesprek
gaan. Dat is prettiger dan dat mensen
onaangekondigd een brief van het bestuur
krijgen.
Voor alle duidelijkheid: voor klachten kunt u
zich wenden tot het bestuur. Het is niet de
bedoeling dat u Esther of Willem hierover
benadert.

Karren

Indien u verzuimt uw watermeterstand aan
ons door te geven, dan zullen we uw verbruik
van het afgelopen jaar (ruim) schatten op uw
verbruik van het jaar 2013-2014.

Vragen/opmerkingen
Mocht u vragen, opmerkingen, suggesties,
klachten hebben die u met het bestuur wilt
bespreken, verzoeken wij u vriendelijk gebruik
te maken van het inloopspreekuur.

We vestigen ook nog maar eens de aandacht
op het gemeenschappelijke doel van de
boodschappenkarren. Deze karren zijn er voor
iedereen. Wilt u de kar daarom na gebruik zo
spoedig mogelijk terugbrengen. En zéker niet
dagen in uw tuin laten staan. Het is erg
vervelend als uw buren daardoor misgrijpen.

Zonnepanelen

Groen afval en huisvuil dumpen

Naar aanleiding van de ALV van 15 april jl.
over het onderwerp zonnepanelen heeft het
bestuur een mail van R. Kluivers (bewoner
Vissertje) gekregen. De heer Kluivers is
werkzaam als adviseur van zonne-energie, en
hij kan evt. aan de parkbewoners een
toelichting/presentatie geven of
mogelijkheden laten zien voor o.a. rieten
daken.

Helaas komt het steeds vaker voor dat door
sommige bewoners groenafval op de
parkeerplaats bij ‘t Vissertje gedumpt wordt,
met als gevolg dat er een baggerbende
ontstaat.
Tweemaal per jaar mag er kosteloos
groenafval op de aangewezen plekken gestort
worden. Op andere momenten dient u uw
groenafval zelf af te voeren.
Tevens komt het ook voor dat er bewoners
zijn die huisvuil dumpen in de containers van
medebewoners. Ook hier geldt: ruim zelf je
afval op!

Vragen/opmerkingen kunnen zijn:






Is het mogelijk zonnepanelen te
plaatsen op een rieten dak?
De constructie en veiligheid.
Wat de opbrengst en de besparing zijn
op de energierekening?
De ervaringen die er zijn met
rietendaken.
Het rendement i.v.m. rente op
spaarrekening, maakt het een huis
interessanter bij verkoop.

Algemener:






Hoe werken de panelen, waar bestaat
een zonnestroomsysteem uit, welke
typen panelen zijn er, wat is de
kwaliteit, hoe en wat van productie en
certificering, wat is de ontwikkeling?
Welke opties zijn er nog meer (zie
https://www.smartflower.com/nl),
maar ook zonnecollector i.v.m. warmte
opwekking voor bv. CV.
Kan het ook op een schuurtje en wat
levert dat dan op?

Wilt u aangeven of u interesse heeft voor een
presentatie over zonne-energie? Dit kan op
het volgende emailadres: info@poldertuinvissertje.nl. Als er voldoende interesse is,
kunnen we dit onderwerp agenderen op de
eerstvolgende ALV.

