Maart 2015

Nieuwsbrief

Permanent wonen
Op 4 februari deed de Raad van State
uitspraak in het hoger beroep dat een van
onze leden, gesteund door de juridische
commissie, had aangespannen tegen de
gemeente Zuidplas over zijn woonstatus op De
Poldertuin. Helaas viel de uitspraak uit in het
voordeel van de gemeente. De juridische
commissie heeft u hierover al geïnformeerd.
Het CDA, een partij die de christelijke normen
en waarden uitdraagt maar tegelijk niets te
beroerd is om een ander gezicht te laten zien,
was er als de kippen bij om de uitspraak aan
te grijpen voor het stellen van vragen aan het
college van B&W. De vragen hielden in of de
uitspraak van de Raad van State niet
aanleiding geven om aan het huidige beleid
(met gedoogdatum 1 januari 1994) vast te
houden (en dus ook daarop weer te gaan
handhaven). Het college reageerde dat zij
kennis heeft genomen van de uitspraak, dat
het aangekondigde rapport over de financiële
en juridische haalbaarheid van het
verschuiven van de gedoogdatum naar 1
januari 2010 in maart beschikbaar komt. En
de burgemeester vulde aan dat besloten was
het rapport in de raadsvergadering van 31
maart te behandelen.
Wij zijn met u natuurlijk reuze benieuwd naar
de conclusies en voorstellen in dit rapport en
de behandeling daarvan en roepen u allen op
de raadsvergadering van 31 maart te
bezoeken.

Meerjaren investerings- en
onderhoudsplan (MIOP)
Binnenkort worden enkele werkzaamheden in
het kader van de MIOP in uitvoering genomen.


Wateroverlast Snoeklaan: hiertoe worden
enkele afvoerputten en bijbehorende
afvoerleidingen vergroot, zodat het
regenwater versneld kan worden
afgevoerd.
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Wateroverlast Voornlaan: een aan te
leggen dammetje moet voorkomen dat
overtollig water over de Voornlaan loopt.
Verlichting ‘t Vissertje, Brasemlaan en
Voornlaan: op de lantaarnpalen van de
Karperlaan en Baarslaan worden dezelfde
armaturen geplaatst als de armaturen die
enkele jaren geleden op de Snoeklaan zijn
aangebracht. Alleen nu voorzien van LEDverlichting.
De armaturen die vrijkomen van ’t
Vissertje worden gemonteerd op de
lantaarnpalen van de Brasemlaan, nadat
deze palen zijn verplaatst naar de andere
zijde van het pad. Dit om maximaal nut te
hebben van het licht.
In de bocht aan het begin van de
Voornlaan wordt een nieuwe paal met
armatuur geplaatst, om deze donkere
hoek aan te lichten.
De bruggen van ’t Vissertje naar de
Ringdijk zijn inmiddels vernieuwd. Ze
dienen alleen nog te worden voorzien van
leuningen. Dit zal spoedig plaatsvinden.

Van de start van deze werkzaamheden en de
eventuele bijbehorende overlast, wat wij
natuurlijk tot een minimum zullen proberen te
beperken, wordt u tijdig in kennis gesteld.

Ergernis nummer 1: hondenpoep
In een aantal gemeenten is een enquête
gehouden over de grootste ergernissen onder
de burgers. En wat staat er op nummertje 1:
overlast van hondenpoep.
Helaas moeten we constateren dat enkele
leden van onze vereniging hun honden maar
lukraak in onze parken hun behoefte laten
doen. Opruimen? Nee, dat doen we niet. We
betalen toch niet voor niets servicekosten! En
dat onze onderhoudsman regelmatig wordt
onder gespetterd tijdens het maaien, is risico
van het vak?

Mocht u zich hier niets van aantrekken en uw
hondje zijn of haar gang maar laten gaan, dan
kunt u ervan verzekerd zijn dat in het geval
dit wordt geconstateerd, u zonder verdere
waarschuwing een boete krijgt opgelegd.

Het voorjaar begint zich aan te dienen, wat
betekent dat veel leden hun tuin weer
“zomerklaar” maken. Daarbij komt het nodige
groenafval vrij. U kunt dit afval weer kwijt in
de periode van 26 t/m 28 maart op de
aangegeven vakken op de parkeerterreinen.
Wij verzoeken u vriendelijk vóór die tijd het
groenafval op uw eigen terrein te bergen en
niet langs de paden te deponeren.
Ook vragen wij u het afval zodanig in de
aangegeven vakken te plaatsen dat de rijweg
geheel vrij blijft.

Inzamelen en verwerken huisvuil
Eind september loopt het contract af met onze
huidige dienstverlener die eenmaal per week
het huisvuil komt ophalen. Het leek het
bestuur goed het ophalen van huisvuil, karton
en papier en ook glas als offerteaanvraag in
de markt te zetten. Alle ons bekende
dienstverleners op dit gebied hebben een
offerteaanvraag toegezonden gekregen en
inmiddels zijn de offertes ontvangen. Het
bestuur zal hieruit een keuze maken, niet
alleen gebaseerd op de laagste prijs. Een
aantal randvoorwaarden zal in de afweging
worden meegenomen.

Wij hebben ook het inzamelen van glas in de
offerteaanvraag meegenomen. Maar wel met
de ontbindende voorwaarde dat als de leden
van de vereniging besluiten deze inzameling
niet te willen, hiervan wordt afgezien.
Het inzamelen van glas zal worden
geagendeerd voor de ALV van 14 april, zodat
u hierover uw mening kunt geven en wij
gezamenlijk een besluit kunnen nemen.

Groenafvoer – de
voorjaarsschoonmaak

Rondje park
Rond het weekeinde dat het groenafval kan
worden gedeponeerd gaan bestuursleden door
de parken om leden aan te sporen werk te
maken van het onderhoud van hun tuin. Maar
niet alleen van de tuinen. Ook daar waar geen
werk wordt gemaakt van het onderhoud aan
de opstallen zullen de leden worden
aangesproken en, mochten zij niet thuis zijn,
worden aangeschreven.
Leden die eerder zijn aangeschreven en de
aansporingen naast zich neerleggen zullen wij
helaas een boete moeten opleggen. Hopelijk
begrijpt u dat wij daarop niet zitten te
wachten en boetes willen voorkomen. Wij
hebben echter met ons allen de
verantwoordelijkheid voor een goed
onderhoud en daarmee goed aanzien van de
parken. Zij die deze verantwoordelijkheid niet
kunnen dragen moeten we helaas hiertoe
aansporen met de instrumenten die u ons als
leden heeft gegeven.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op 14 april vindt de algemene leden
vergadering plaats. U ontvangt hiervoor tijdig
de agenda en bijbehorende notities en
voorstellen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit zes
leden. Inge van der Veen zit ten tijde van de
komende ALV acht jaar in het bestuur en zal
dan terugtreden. Het bestuur is op zoek naar
aanvulling, want veel handen maken het werk
nu eenmaal lichter. En er is genoeg werk te
doen.
U kunt zich bij het bestuur aanmelden via de
e-mail, telefonisch of tijdens het
inloopspreekuur (10 maart, 19.30 uur).
Maar u kunt natuurlijk ook de procedure
volgen die staat beschreven in het
huishoudelijk reglement, artikel 8. Het
huishoudelijk reglement is terug te vinden op
de website van de vereniging.

Verhuur woning
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.

Belangrijke data

 10 maart 19.30 uur, inloopspreekuur
 31 maart 20.00 uur, gemeenteraad
behandeling rapport gedoogdatum
 14 april 19.30 uur, Algemene
Ledenvergadering

