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Geen nieuwsbrief in augustus
U had hem vast al gemist. In augustus is er geen
nieuwsbrief verschenen. Er viel weinig te melden en
vakanties speelden ook een rol. Maar we pakken de
draad weer op en hopen dat u met de inhoud van
de nieuwsbrief van september weer helemaal
geïnformeerd bent.

VRIJWILLIGERSDAG

Zoals eerder al aangekondigd vindt op zaterdag 21
september weer een vrijwilligersdag plaats. Een
mooie gelegenheid om met elkaar en voor elkaar de
handen uit de mouwen te steken.
Zoals gebruikelijk beginnen we om 9.00 uur met als
uitvalsbasis het kantoor van de vereniging aan de
Blieklaan (De Poldertuin). Om 12.30 uur wordt ook
op die plaats gezorgd voor een lunch en tegen
16.00 uur ronden we af met een hapje en een
drankje.
Omdat we graag voor de in te kopen materialen en
de lunch zicht willen hebben op het aantal
deelnemers vragen wij u om u aan te melden op
info@poldertuin-vissertje.nl. U kunt natuurlijk ook
even een briefje in de brievenbussen van de
vereniging deponeren of Esther bellen dat u van de
partij bent.
We hopen natuurlijk op een flinke deelname want
er is best wel veel te doen!

Nieuwsbrief

Permanent wonen

Een nieuwsbrief is, volgens Wikipedia, bedoeld
om de ontvangers op de hoogte te brengen
van het laatste nieuws. Het laatste nieuws en
dus niet oud nieuws. Maar toch blijkt het nodig
wat oud nieuws onder de aandacht te
brengen.

In de teleurstellende raadsvergadering in juni
jl. hebben de raadsleden gevraagd om een
notitie waarin B&W beschrijven hoe zij
omgaan met bewoners die door het
handhaven in een schrijnende situatie terecht
dreigen te komen. B&W hebben deze nota
opgesteld en deze is terug te vinden bij de
ingekomen stukken (B 345 en B 345-1) voor
de raadsvergadering van 3 september
(http://zuidplas.notudoc.nl/cgibin/postin.cgi/action=view/id=40029 en
http://zuidplas.notudoc.nl/cgibin/postin.cgi/action=view/id=40028). Zoals
het er nu naar uitziet zal de informatienota
worden geagendeerd voor de
raadsvergadering van 24 september. D66
heeft inmiddels technische vragen over de
nota gesteld. Aan de opstelling van deze
vragen heeft het bestuur een bijdrage
geleverd.











Honden dienen op de paden en
parkeerterreinen te zijn aangelijnd.
Ook als u onderweg bent naar de dijk
langs de Ringvaart om de hond uit te
laten. En als u met uw hond op de dijk
bent dient u erop toe te zien dat uw
hond op de dijk blijft en niet al vast
naar huis terugkeert.
Het kan natuurlijk zijn dat uw hond zich
niet kan inhouden tot de uitlaatplek is
bereikt en onderweg wat kwijtraakt. U
dient dit dan wel op te ruimen.
Huisvuilcontainers behoren de dag van
ledigen, dinsdag, weer te worden
weggehaald van het parkeerterrein.
Steeds blijven er enkele containers
staan, soms dagen. Mocht u niet in
staat zijn uw container tijdig weg te
halen, vraag dit dan aan een goede
buur.
Open vuur is absoluut verboden. We
leven in een omgeving waar vonken
catastrofale gevolgen kunnen hebben.
Niet alleen omdat vonken rieten daken
in vlammen kunnen zetten. Ook
sommige beplanting, zoals coniferen,
ontbrandt snel. Dus wijzen wij u er
maar weer eens op dat open vuur
streng verboden is.
De tijden dat er door de week en
zaterdag mag worden geklust zijn
verruimd. Reden temeer om aan de
regel te voldoen dat er op zondag geen
overlast wordt veroorzaakt. Klussen op
zondag prima, maar geluidloos!

Verhuur bungalows en caravans
Het bestuur krijgt de indruk dat er bungalows en
caravans worden verhuurd zonder dat dit is
aangemeld en ook zonder dat de GBA-inschrijving
van de huurder vooraf is overgelegd. Dit is tegen de
reglementen. Wij verzoeken dan ook eenieder die
zijn eigendom verhuurt dit, vóór verhuur
plaatsvindt, bij het bestuur te melden.

Landelijke demonstratie 16 oktober

Dijk langs Ringvaart

Zoals bekend vindt op 16 oktober de landelijke
demonstratie plaats voor permanent wonen op
recreatieparken. Uit het hele land zullen de
bewoners van recreatiewoningen toestromen.
Tenminste, als men zich aanmeldt bij de
Belangenvereniging Vrij Wonen. BVVW wil
inzicht hebben in de deelname. Als deze
onvoldoende is wordt de demonstratie
afgeblazen. Immers, demonstreren met een
handjevol mensen geeft eerder een signaal af
dat het probleem niet zo groot is. Dan maar
beter niet demonstreren.

De opgehoogde dijk langs de Ringvaart ziet er op
z’n zachtst gezegd armoedig uit. Er is al een aantal
verzakkingen waar te nemen, de beschoeiing is
vrijwel geheel onder water verdwenen, de dijk zit
vol scheuren en met het groeien van het gras wil
het niet echt lukken.

Dus meldt u allemaal aan op actie@bvvw.nl.

Toegankelijkheid hulpdiensten
Het bestuur is in overleg met de brandweer en
andere hulpverleners over voorwaarden waaraan
moet worden voldaan om zo adequaat mogelijk
hulp te verlenen. Voor zover onze parken en lanen
daartoe geschikt zijn of gemaakt moeten worden.
Een van de aandachtspunten is de bereikbaarheid
van de laantjes en het opstellen en manoeuvreren
van voertuigen van de hulpdiensten. Met name bij
de toegangen naar de Zeeltlaan, de Blieklaan en de
lanen van ’t Vissertje moet meer ruimte komen. We
hebben daarom besloten het blok van de
parkeerplaatsen vóór de beide
brievenbussenplateau’s met ieder één parkeerplaats
te verminderen waardoor aan beide zijden van de
blokken wat meer ruimte komt.
Als hier de tijd voor is wordt dit de komende weken
ter hand genomen. Wij vragen uw medewerking als
dit wordt aangegeven de betrokken
parkeerplaatsen voor de herinrichting vrij te
houden.

Met de verantwoordelijke uitvoerder van het
Hoogheemraadschap is een gesprek geweest en
zijn we ter plaatse gaan kijken. Men is zich ervan
bewust dat de zettingen erger zijn dan men had
verwacht. Het Hoogheemraadschap houdt de zaak
aan de hand van de aangebrachte zakbakens in de
gaten en met verwacht, als het zo doorgaat, over
een jaar of twee op een aantal plaatsen de dijk
weer te moeten ophogen.
Inmiddels is de dijk achter De Poldertuin opnieuw
ingezaaid en voor zover als even mogelijk is ook
geëgaliseerd. De dijk achter ’t Vissertje moet nog
onderhanden worden genomen.
Het leek het bestuur wel raadzaam, op voorhand,
het Hoogheemraadschap aansprakelijk te stellen
voor eventuele schade aan eigendommen van de
vereniging of de leden. Niet dat die kans groot is,
maar je weet nooit. De betrokken brief daarover is
inmiddels verzonden.

Onderhoud tuinen en huizen
Helaas hebben wij moeten constateren dat het
onderhoud aan tuinen en huizen achteruit gaat. Bij
veel woningen hangt de verf er letterlijk bij en zijn
de tuinen niet bijgehouden. Wij begrijpen dat
wellicht niet ieders hoofd staat naar het onderhoud
en dat het handhaven door de gemeente veel
energie vergt. Maar we zetten onszelf niet goed op
de kaart als we het onderhoud laten sloffen.
Het blijkt dat een aantal leden, ondanks de nodige
aansporing, geen werk maakt van het onderhoud.
Behalve het opleggen van een boete, na enkele
aanmaningen, beschikt het bestuur niet over
instrumenten om de leden te laten inzien dat
onderhoud noodzakelijk is. Daarom komen we bij
de Algemene Ledenvergadering van eind november
met een voorstel het huishoudelijk reglement

zodanig aan te passen dat het bestuur door een
externe partij, op kosten van de betrokken
eigenaar, het onderhoud kan laten uitvoeren.
Uiteraard is dit een allerlaatste stap. Maar die lijkt
hier en daar langzaamaan wel nodig.

80 en 90
Eind augustus werd ons medebestuurslid Huib
Spierenburg 80 jaar. Over een krasse knar
gesproken! Huib helpt Willem halve dagen bij
de werkzaamheden op het park. Weer of geen
weer: Huib is bijna elke werkdag aanwezig.
Gefeliciteerd Huib en nog vele jaren met
dezelfde wilskracht en humor.

Maar toen de ouders van Huib nog nadachten
of ze kleine Huibje wel zouden verwekken liep
de heer Diamant al in vermoedelijk korte
broek kattenkwaad uit te halen. De heer
Diamant is het oudste lid van onze vereniging
en werd eveneens eind augustus 90 jaar. Ook
hem feliciteren wij en wensen hem nog vele
mooie jaren op ’t Vissertje toe.

Materiaal van de vereniging
De vereniging beschikt over materieel en
apparatuur om onderhoudswerkzaamheden ten
behoeve van de vereniging te kunnen verrichten.
Regelmatig wordt door een aantal leden hiervan
zaken geleend. Meestal gaat het om een ladder en
steiger, maar ook een grondboor of kettingzaag.
Het gebruik van apparatuur brengt bepaalde risico’s
en kosten met zich mee. Een grondboor moet af en
toe worden geslepen. Een kettingzaag heeft ook
onderhoud nodig. Maar ook kan niet iedereen met
de apparatuur evengoed omgaan. Dat is logisch.
Het is voor de leden geen dagelijkse kost.
Om ongelukken en kosten voor de vereniging te
voorkomen heeft het bestuur besloten mechanisch
en elektrische apparatuur niet meer uit te lenen.
Het uitlenen van een steiger of ladder brengt
minder risico en slijtage met zich mee. Maar het
retourneren loopt niet altijd even soepel. En voor
het halen en brengen doet men regelmatig een
beroep op Willem die in die tijd niet beschikbaar is
voor zijn normale werkzaamheden.
Het lijkt het bestuur dan ook redelijk voor het
uitlenen van zaken die geen risico en slijtage tot
gevolg hebben een klein huurbedrag per dag in
rekening te brengen.
Ook zal het bezorgen en terughalen worden
doorbelast. Dat is ook redelijk tegenover de leden
die nooit iets lenen. Binnenkort zullen wij inzicht
geven in de kosten van lenen, bezorgen en
terughalen.

Belangrijke data


Inloopspreekuur:
16 september van 19.30 tot 20.00 uur
14 oktober van 19.30 tot 20.00 uur



Vrijwilligersdag:
21 september vanaf 09.00 uur



Raadsvergadering over nota Maatwerk
schrijnende situaties:
24 september vanaf 20.00 uur



Demonstratie Permanent Wonen:
16 oktober vanaf 14.00 uur



Algemene Ledenvergadering:
26 november aanvang 19.30 uur

