Augustus 2015

Nieuwsbrief

Wisseling rolcontainers huisvuil
We hebben u eerder kunnen melden dat na
een zorgvuldig gehouden aanbesteding het
bedrijf Omega de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft gepresenteerd voor
het afvoeren van huisvuil, groen en
papier/karton voor de komende drie jaren. Dit
contract gaat in per 1 oktober aanstaande. U
begrijpt dat hier een omwisselactie van
rolcontainers aan voorafgaat. De rolcontainers
van Van Gansewinkel dienen te worden
ingeleverd en die van Omega zullen gelijktijdig
worden verstrekt.
De laatste lediging van Van Gansewinkel is op
25 september en de eerste lediging van
Omega vindt plaats op 2 oktober. De
rolcontainers van Van Gansewinkel dienen
leeg te worden ingeleverd, anders wordt u nog
een lediging in rekening gebracht. Die laatste
lediging kan dus op 25 september.
Hoe en wanneer de containerwisseling zal
plaatsvinden, daarover zullen wij u medio
september middels een afzonderlijke
informatiebrief informeren.

Hondenpoep hoort niet in de sloot
Het is opgevallen dat sommige bewoners hun
honden in hun tuin laten poepen. Dat moeten ze
uiteraard zelf weten zolang dit geen
stankoverlast veroorzaakt. Maar enkele van deze
hondenbezitters hebben daarnaast de
merkwaardige gewoonte ontwikkeld om de
hondendrollen vervolgens in de sloot te mikken.
Ja, dat gaat toch wel wat ver. Het is niet voor
niets dat al decennia terug in de steden de riolen
niet meer op grachten lozen.
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Nu zullen de hondenbezitters ongetwijfeld
betogen dat die vergelijking mank gaat.
Misschien is dat deels ook wel zo, maar geen
weldenkend mens dumpt in deze tijd toch stront
in sloot? Dus, hondenbezitters, wij vragen ook u
dit in het vervolg achterwege te laten.

Gevonden fietsen
In de vorige nieuwsbrief maakten we er
melding van dat twee fietsen bij de gastank
zijn gevonden. Geen van beide fietsen is
opgehaald. Tot eind augustus bestaat hiervoor
de gelegenheid. Blijven de fietsen ook dan als
weeskinderen achter dan zullen ze worden
afgevoerd.

Verdwenen kelderwinden terecht
De verdwenen kelderwinden zijn gelukkig
terecht. Waar ze vandaan kwamen weten we
niet maar iemand heeft ze terugbezorgd. Dus
kunnen ze weer tegen een geringe vergoeding
worden uitgeleend.

Vakantiesluiting kantoor
Het kantoor is gesloten van 17 t/m 21
augustus.
Heeft u tijdens deze sluitingsperiode een vraag
of verzoek, dan vragen wij u dit te richten aan
info@poldertuin-vissertje.nl en alleen in geval
van een calamiteit het mobiele nummer van
Willem te gebruiken. Het neerlaten van een
paaltje omdat u noodzakelijk het pad op moet
is, behalve bij een calamiteit, geen calamiteit.

Huurders melden
We hebben al eerder een oproep hiertoe
gedaan, maar vinden het nodig om dit te
herhalen. Het blijkt dat er nog steeds huurders
in de bungalows en caravans op de parken
zitten die door de eigenaren, de verhuurders
dus, niet bij de vereniging zijn gemeld. Wij
vragen de verhuurders met klem hun
verplichting hierin na te komen. We kunnen
hiermee voorkomen dat er huurders op de
parken komen die we eigenlijk niet willen.
Zoals mensen die niet zijn ingeschreven in de
gemeentelijke basisadministratie van een
Nederlandse gemeente. Tegen verhuurders die
zich hier niets van aantrekken zullen we
moeten optreden.

Grondaankoop i.v.m. dijkverzwaring
In de nieuwsbrief van april hebben wij u
geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot de grondaankoop in het kader
van de dijkverzwaring. Nadien hebben er
enkele bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij
het hoogheemraadschap en diens adviseur
(LPB Sight), onze adviseur,
verkeersdeskundigen van Zuidplas en de
direct betrokkenen (Klein Moordrecht,
IJsseldreef en onze vereniging) aanwezig
waren.
Na het eerste, in onze ogen magere bod, eind
vorig jaar voor de grondaankoop is er over de
aankoopprijs eigenlijk niet meer gesproken.
Wij hebben ons samen met Klein Moordrecht
en IJsseldreef sterk gemaakt voor een betere

ontsluiting van de parken. Wat met name
inhoudt een logische en veilige aanrijroute
vanuit Gouda. Tijdens de laatste bijeenkomst
op 23 juli van het zojuist genoemde
gezelschap zijn daarvoor drie alternatieven
besproken en ter plekke bekeken. Dit zijn een
afrit vanuit Gouda naar de ingang van het
parkeerterrein De Poldertuin, naar de plek
tussen De Poldertuin en Klein Moordrecht,
waar nu in andere richting al een afrit is, en
een die uitkomt tussen de parkeerterreinen
van ’t Vissertje en Klein Moordrecht. De
verkeersdeskundigen van Zuidplas gaan die
opties onderzoeken. Lastig punt is en blijft de
financiering. Zowel gemeente als
hoogheemraadschap zeggen hiervoor
onvoldoende middelen te hebben.
Zonder voorafgaand overleg heeft LPB Sight
aan al onze leden een brief gestuurd over de
grondaankoop en de rechten die onze leden
individueel daarbij hebben. Als bestuur zijn wij
daarover verbolgen en hebben dit ook
uitgesproken in de bijeenkomst van 23 juli.
Immers, tijdens de ALV van 14 april heeft het
bestuur mandaat gekregen van de ALV om
deze kwestie af te handelen. Uiteraard met
terugkoppeling naar de leden.
LPB Sight beweert dat volgens de regelgeving
van Rijkswaterstaat (Coörperatieve Dienst)
elke (deel)bezitter van te verwerven grond
hiervoor goedkeuring dient te geven. Dat zou
dan inhouden dat elk lid van onze vereniging
door het hoogheemraadschap kan worden
benaderd om die volmacht af te geven. Mocht
dit inderdaad het geval zijn dan raden wij u
aan hier pas toe over te gaan nadat het
bestuur overeenstemming heeft bereikt over
de verkooprijs en de bijkomende
voorwaarden.
Los daarvan zal het voor het
hoogheemraadschap een uitdaging worden om
van al onze 160 leden een schriftelijke
machtiging te krijgen. Wij zijn benieuwd hoe
men dit gaat aanpakken.



Inloopspreekuur
4 september & 7 oktober
19.00 – 19.30 uur



Algemene Ledenvergadering
18 november, 19.30 uur

