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Onderzoek toekomstvisie recreatieparken
De uitkomsten van het onderzoek Toekomstperspectief Recreatieparken Zuidplas zijn gepubliceerd
en aan u doorgemaild.
De conclusie: Het onderzoek toont aan dat het recreatief toekomstperspectief van de 8 parken
"gering" is.
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief is er een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van
het Bureau Stedelijke Planning, de actiegroep en het bestuur. Het ging hierbij slechts over een
oriënterend gesprek, waarbij de structuur van onze parken (VVE met 162 huisjes waarbij zowel de
huisjes als de grond particulier eigendom zijn) uitgelegd werd en een beeld geschetst werd van de
stand van zaken. En verder dat in het verleden al veel onderzoek gedaan is naar dubbelbestemming
en dat daar onze voorkeur naar uit gaat.
In het rapport staan enkele onjuiste zaken wat betreft de Poldertuin. Hiertegen zal protest
aangetekend worden, met cijfers onderbouwd.
Het rapport zal in de raadsvergadering van 15 mei besproken worden. We hopen dat er een
vervolgonderzoek komt, uitgesplitst per park.
De actiegroep heeft een voorstel gedaan om een 'visiegroep' in het leven te roepen die gaat
onderzoeken hoe we met de gemeente kunnen proberen het bestemmingsplan te wijzigen, zodat er
in de toekomst gerecreëerd en legaal gewoond kan worden. We kunnen hierbij hulp van buitenaf
voor inroepen, wat uiteraard geld kost.
Dit voorstel zal op de ALV van 16 mei besproken worden, evenals natuurlijk het rapport zelf en de
resultaten van de raadsvergadering van 15 mei.

Oproep bestuursleden
Nog steeds zijn wij DRINGEND op zoek naar enthousiaste leden die zich willen inzetten voor onze
parken en zitting willen nemen in ons bestuur. Heeft u interesse en/of wilt u meer weten over de
werkzaamheden, neem dan even contact op met het bestuur.

Automatische incasso
Wellicht heeft u het al gemerkt maar vanaf 1 april jl. worden de servicekosten door de bank
omstreeks 25 of 26ste van de maand geïncasseerd. Deze wijziging heeft plaatsgevonden om een
aantal leden tegemoet te komen. Mocht u nog niet automatisch betalen en u wilt dit wel? Stuur een
e-mail naar kantoor zodat Esther u een doorlopende machtiging kan sturen. Voor degene die NIET
automatisch betalen zijn wij nog steeds genoodzaakt € 5,- incassokosten in rekening te brengen.

Er een nieuwe invalideparkeerplaats voor een bewoner gerealiseerd is? Deze invalideparkeerplaats is
op De Poldertuin aan begin van de Zeeltlaan. Wilt u deze plek vrij laten?
Alvast bedankt namens de bewoner van De Poldertuin.




Algemene Ledenvergadering: woensdag 16 mei 2018
aanvang 19.30 uur
Inloopspreekuur: woensdag 30 mei 2018
van 19.00 uur tot 19.30 uur

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens de meivakantie van 4 mei tot en met 11 mei gesloten.
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.

Inhaaldag huisvuil
Vrijdag 27 april a.s. is het Koningsdag en dan zal de vuilcontainer niet geledigd worden.
Uw vuilcontainer wordt nu op zaterdag 28 april a.s. geledigd.
Wij verzoeken u de vuilcontainer tijdig buiten te (laten) zetten.

Verhuur
We krijgen meldingen dat er op 't Vissertje in toenemende mate woningen verhuurd worden aan
buitenlandse werknemers. Er wordt gevraagd of het bestuur een verzoek tot handhaving wil doen bij
de gemeente.
Volgens ons is dit geen taak voor het bestuur, dit zullen bewoners zelf moeten doen. Op het kantoor
is een voorbeeldbrief aanwezig.
Dit handhavingsverzoek richten aan: bwt@odmh.nl.
Men hoeft zich niet als bewoner kenbaar te maken, ook als eigenaar van een recreatiewoning bent u
belanghebbende. Ook mag de ODMH de gegevens van degene die aangifte doet niet doorgeven aan
de betreffende verhuurder. Wellicht kunnen ook meerdere bewoners tegelijk een verzoek tot
handhaving doen. Dit is ook een belangrijk signaal aan de politiek.
Wanneer recreatiewoningen verhuurd worden is men volgens het Huishoudelijk Reglement(artikel
14.4) verplicht dit te melden aan het bestuur, met de gegevens van de huurder. Helaas gebeurt dit
vaak niet waardoor we ook niet weten welke panden aan wie verhuurd zijn.

