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Bestuur en medewerkers wensen u een zeer voorspoedig en bovenal
gezond 2016 toe.

_____________________________________________________________________________________________
Omzien, maar niet in verwondering
Nu Sinterklaas is vertrokken en we ons
opmaken voor de feestdagen is het goed terug
te blikken op het bijna afgelopen jaar. Een
jaar waar in de eerste maanden hoop op een
aanpassing van de gedoogdatum de
boventoon voerde. Die hoop werd op 31 maart
de bodem ingeslagen toen in een chaotische
raadsvergadering uiteindelijk bleek dat een
meerderheid van de raad de motie om de
gedoogdatum op te schuiven naar
1 januari 2010 niet zou steunen. Een besluit
dat slechts op onbegrip stuit. Het is niet
gestoeld op logisch nadenken of op een visie
hoe met de recreatieparken om te gaan. Het is
gewoon de hakken in het zand.
Gemeenschapsgeld blijven uitgeven voor het
handhaven terwijl eenieder op zijn klompen
kan aanvoelen dat het dweilen met de kraan
open is. Maar eigenlijk hadden we het kunnen
weten. De raadsverkiezingen leverden dan wel
een flinke wijzigingen in de samenstelling van
de raad op, maar verre van voldoende om
echt een verandering in het beleid teweeg te
brengen. Dus echt verwonderd zijn wij niet.

Wat nu? Een aantal leden heeft zich
aangemeld om in aanmerking te komen voor
het zogenoemde maatwerk schrijnende
gevallen. Hoe daarover wordt besloten zal
begin 2016 wel duidelijk worden. Daarnaast
wijzen alle tekenen erop dat er dan opnieuw
gehandhaafd gaat worden. Met alle
spanningen die dat met zich meebrengt. Van
sociaal inzicht kan de gemeente niet worden
beticht.
In zo’n situatie is het wel zaak dat de leden in
gezamenlijkheid zich teweer stellen tegen de
gemeente en dat er geen onderlinge strijd
ontstaat tussen gedoogden, niet-gedoogden
en recreanten. Als we elkaar in deze situatie
niet steunen en niet één front vormen dan
komt er maar één winnaar uit de bus. En dat
zijn wij niet. Samen optrekken is in ons aller
voordeel.
De actiegroep onderzoekt nog welke juridische
stappen er mogelijk zijn om de gemeente tot
inkeer te brengen. We moeten helaas met
elkaar vaststellen dat er maar weinig
lichtpuntjes zijn.

Vuurwerk
Zoals elke jaar moeten wij u erop wijzen dat
het ten strengste verboden is op de parken
vuurwerk af te steken. U kunt wel raden
waarom. De rieten daken en de vele
coniferenhagen zijn uiterst brandbaar en een
vuurpijl die verkeerd terecht komt kan
desastreuze gevolgen hebben. Dus, mocht u
het nodig vinden vuurwerk af te steken dan
graag op de dijk langs de Hollandse IJssel en
dan de vuurpijlen richting de andere oever.









Besloten is een flink aantal vorst
bestendige brandblussers in kasten
langs de paden te plaatsen.
In het kader van de brandveiligheid is
tot een aantal toevoegingen in het
huishoudelijk reglement besloten.
De begroting voor 2016 is vastgesteld.
Waarbij tevens is besloten de eerder
vaste verhoging van de servicekosten
van € 2,-- per maand voor 2016 te
beperken tot € 1,-- per maand.
De Technische Commissie gaat voort
met haar onderzoek om de
haalbaarheid vast te stellen van een
eigen Motor Spuit Aanhanger voor de
vereniging.

Dijkverzwaring

Algemene Ledenvergadering
Op 18 november heeft er weer een algemene
ledenvergadering plaatsgevonden. Een verslag
wordt u toegezonden. Hieronder de
belangrijkste punten.
 Een meerderheid was vóór de
overdracht om niet aan het
hoogheemraadschap van de perceeltjes
op en langs de dijk, onder
voorwaarden.
 Ook stemde een meerderheid vóór een
behoefteonderzoek naar het verzwaren
van de elektra-aansluitingen en, als er
voldoende gegadigden zijn, een
investering van € 3.000 om de hoofd
zekeringskasten te verzwaren.
 Er is afgesproken dat een aantal leden,
met huisjes op ’t Vissertje, bij de
volgende ALV met voorstellen komt
voor aanpassing van de
bouwvoorschriften voor woningen op
dit park.
 De gemeente blijft in gebreke voor wat
betreft het aantonen in reglementen
dat onze parken o.a. moeten worden
voorzien van droge blusleidingen. Er is
inmiddels een brief naar de gemeente
uitgegaan (zie onze website) waarin
een deadline van 31 januari 2016 is
gesteld.

Volgend jaar april beginnen daadwerkelijk de
werkzaamheden die tot doel hebben het
verstevigen van de dijk langs de Hollandse
IJssel. De Algemene Ledenvergadering is
tijdens de vergadering van 18 november jl.
akkoord gegaan met de overdracht van de
kleine reepjes grond die onze vereniging op en
langs de dijk in bezit heeft. Dit onder de
voorwaarde dat er een nieuwe ontsluitingsweg
vanaf Gouda wordt aangelegd en een
overdekte bushalte wordt gerealiseerd. De
definitieve besluitvorming van beide partijen
(hoogheemraadschap en gemeente) dient
plaats te vinden voordat met de
werkzaamheden wordt gestart.
Tijdens een vergadering op 26 november over
deze kwestie hebben de vertegenwoordigers
van het hoogheemraadschap en de gemeente
de verwachting uitgesproken dat die
definitieve toezeggingen er vóór eind januari
aanstaande zijn.
Tevens hebben zij laten weten dat de
werkzaamheden weliswaar over twee jaren
worden uitgesmeerd, maar dat het
leeuwendeel in 2016 plaatsvindt. Zo zullen alle
damwanden in dat jaar worden geslagen.

Lediging vuilcontainers rond
feestdagen

Belangrijke data:



De lediging van de vuilcontainers eind
december vindt op andere dagen dan de
vrijdag plaats, namelijk
 Donderdag 24 december
 Zaterdag 2 januari
Zet uw rolcontainer de avond tevoren of op de
dag zelf vroeg buiten. Door de drukte rond de
feestdagen is het vooralsnog niet te
voorspellen hoe laat Omega langs komt.
En haal uw vuilcontainer tijdig binnen. Het
gebeurt maar al te vaak dat lege containers
dagenlang op de parkeerterreinen blijven
staan. Als een container beschadigt door
vandalisme (wat dacht u van vuurwerk) dan
kunnen de kosten niet op de vereniging
worden verhaald.

Kantoorsluiting

In verband met de vakantie van Esther is het
kantoor van de vereniging gesloten van
18 december t/m 1 januari. Mocht u in deze
periode iets kwijt willen of een vraag willen
stellen, mail dit dan naar info@poldertuinvissertje.nl. Als het urgent is reageert het
bestuur hier snel op.
Voor echt spoedeisende zaken en
noodgevallen kunt u bellen naar 06-54284450.

Inloopspreekuur: 6 januari en
10 februari van 19.00 tot 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering dinsdag
19 april

