september 2014

Nieuwsbrief

Bestuursmutatie
Helaas moeten wij u op de hoogte stellen van een
verandering in het bestuur. Theo v.d. Zalm heeft
zijn functie per 1 september neergelegd. Het beslag
dat de uitoefening van zijn bestuursfunctie op zijn
beschikbare tijd legde was zodanig dat hij hierdoor
in de knel kwam met zijn werk en zijn gezin.
Het bestuur betreurt het besluit van Theo maar
respecteert het uiteraard.
Er valt niet zomaar een bestuurslid weg, maar een
bestuurslid dat sinds zijn aantreden in mei 2012
veel werk heeft verzet en initiatieven heeft
ontplooid om het leefklimaat op onze parken op een
hoger peil te brengen. Wij zijn hem als bestuur
hiervoor erg dankbaar.
Maar gelukkig is Theo niet helemaal uit de
activiteiten van de vereniging verdwenen. Hij zal
nog steeds betrokken blijven bij de ontwikkeling en
uitvoering van het meerjaren investerings- en
onderhoudsplan, zij het niet meer als trekker.
Het vertrek van Theo brengt met zich mee dat er
een bestuursfunctie vacant is. Wij roepen leden op
zich hiervoor beschikbaar te stellen. In de ALV van
dit najaar zal de verkiezing van een nieuw
bestuurslid worden geagendeerd.
Wilt u meer weten wat zo’n functie inhoudt? Neem
dan contact op met de voorzitter van de vereniging.

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 een van de parkeerterreinen
te deponeren. De vereniging zorgt dan voor het
laten afvoeren hiervan.
Het deponeren van dit groenafval kan uitsluitend op
donderdag 30 en vrijdag 31 oktober en zaterdag 1
november. Op beide parkeerterreinen zullen met
hekken een depot worden gecreëerd.

Onderhoud huizen, tuinen en hagen
Veel leden onderhouden hun kavel en opstal
uitstekend. Maar helaas moeten wij ook
constateren dat een aantal leden het hier minder
nauw mee neemt.
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Het gevolg is een achteruitgang van de kwaliteit
van de parken en bv. overhangend groen op de
paden waardoor de doorgang wordt belemmerd.
Ook zorgen wortels van hagen op meerdere
plaatsen ervoor dat het asfalt wordt beschadigd.

Het bestuur had het voornemen nu reeds rondjes
over het park te maken en de leden waar het
onderhoud achterblijft aan te spreken en afspraken
te maken hoe e.e.a. kan worden ingehaald. En als
zij niet thuis zijn aan te schrijven.
Maar we hebben besloten hiermee te wachten tot
na de grote snoei van het najaar waarbij de leden
ook het groenafval op de parkeerplaatsen kwijt
kunnen. Dat neemt niet weg dat waar het groen
van uw tuin de doorgang belemmert of het asfalt
aantast, u dit nu al ter hand dient te nemen.
Begin november zullen dan rondjes over de parken
worden gemaakt en wie dan zijn tuin en hagen niet
op orde heeft, zal zelf voor de afvoer van het
groenafval zorg moeten dragen. Laat het niet zover
komen.

Peildatum gedogen permanente
bewoning
Zoals u bekend is gaat de gemeente Zuidplas
onderzoek doen naar de financiële haalbaarheid en
juridische aanvaardbaarheid van het wijzigen van
de peildatum waarop sprake was van permanente
bewoning van de recreatiewoning. Als dit onderzoek
gunstig uitpakt zou dit kunnen betekenen dat de
gemeenteraad van Zuidplas ermee instemt dat
eenieder die kan aantonen dat hij of zij op 1 januari
2010 permanent in de recreatiewoning woonde, een
persoonlijke gedoogbeschikking krijgt.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern
bureau en de vraagstelling ten behoeve van dit
onderzoek kunt u terugvinden in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli jl. is van de
zijde van het college meegedeeld dat het rapport
van het onderzoek eind september gereed zal zijn.
Vervolgens wordt het in het college behandeld en
ligt het in het voornemen de behandeling in de
gemeenteraad in december aanstaande te laten
plaatsvinden.

Veiligheidstopic
De commissie Veiligheid zal voortaan in elke
nieuwsbrief een veiligheidstip opnemen.

Hang een rookmelder op

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U
wordt dus niet wakker van de rooklucht. Doordat de
rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel
bewusteloos. Vaak al binnen enkele minuten! Een
rookmelder waarschuwt u (en wellicht uw buren)
met een luid alarm.

Meerjaren Investering- en
Onderhoudsplan
Nadat de ALV in het najaar van 2013 akkoord is
gegaan met een meerjaren investerings- en
onderhoudsplan voor de periode 2014 t/m 2033, is
door een werkgroep, onder aansturing van
Theo v.d. Zalm, veel werk verricht om het deelplan
voor 2014 uit te werken. Er is met bedrijven
contact geweest, er zijn offertes opgevraagd en er
is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de
bestaande infrastructuur en de
uitvoeringsmethodiek. Werkende weg is gebleken
dat de eind 2013 voorgestelde en goedgekeurde
werkzaamheden op onderdelen aanpassing
behoeven. Daaraan is niet te ontkomen omdat niet
op voorhand alles bekend was en is over de
bestaande situatie. Zo blijkt dat de riolering wel
worden aangepakt maar dat een totale vervanging
van het riool net niet nodig is.

De onderzoeken en wijzigingen van de aanpak
hebben een vertraging in de uitvoering tot gevolg.
Hoewel het nog steeds de bedoeling is dit jaar een
begin met de werkzaamheden te maken is het

tegelijk onzeker of alles wat gepland was ook nog
dit jaar kan worden uitgevoerd. Wij houden u van
de ontwikkelingen op de hoogte.

Ophogen rijweg Oosteinde
De gemeente Zuidplas heeft besloten eindelijk iets
te doen aan de toegangsweg (Oosteinde) naar de
parken. De weg wordt opgehoogd en opnieuw
geasfalteerd. Ook zullen er werkzaamheden moeten
worden verricht om het gedeelte dat tot de
vereniging behoort op te hogen, aangezien er
anders een ongewenste situatie met
hoogteverschillen ontstaat. Het spreekt voor zich
dat deze werkzaamheden de nodige overlast gaan
veroorzaken, maar uiteindelijk zullen wij allen van
het resultaat kunnen genieten.
Wanneer de uitvoering start is nog onzeker. De
gemeente verwacht ergens in oktober, maar er is
nog geen contract met een aannemer afgesloten.
Zodra wij weten wanneer de werkzaamheden
beginnen zullen we u daarover informeren. Het zal
immers ook betekenen dat er, tijdelijk, een aantal
parkeerplaatsen niet gebruikt kan worden.



Inloopspreekuur:
6 oktober 19.30 tot 20.00 uur

Foto uil
Deze prachtige foto is door Max Maree gemaakt.

