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Wegconstructie Oosteinde
De gemeente gaat dit voorjaar eindelijk de weg op het Oosteinde asfalteren. Op maandagavond 29
januari jl. was er een informatieavond.
De plannen zijn nu bekend en op de tekeningen worden aangeven dat de weg opnieuw geasfalteerd
wordt, tot net voorbij De Poldertuin. Richting ‘t Vissertje zijn er geen wijzigingen aangezien de weg
bij de dijkverzwaring geasfalteerd is.
De hoogte bij de inritten worden zodanig aangepast dat dit vloeiend weg loopt en verder geen
hinder geeft.
De eventuele kolken/putten die aanwezig zijn worden gehandhaafd.
De rest van het regenwater proberen zij op een natuurlijke manier af te laten vloeien naar de
zijkanten en/of sloot d.m.v. de straat op afschot te asfalteren.
De parkeerstrook langs De Poldertuin wordt in straatwerk(klinkers) uitgevoerd.
Voor de vereniging zijn er geen kosten en zorg. De input bij de informatieavond wordt nu verzameld
en verder uitgewerkt.
Vanaf de kruising met de Oostpolderweg tot aan het begin van het fietspad op het Oosteinde, wordt
een fietsstrook aangelegd. Fietsers hebben daar voorrang en wordt/is een 30-km zone.
De planning is helaas nog niet bekend. De gemeente moet dit project nog aanbesteden welke
aannemer de opdracht gegund krijgt.
Wij houden u op de hoogte.

Oproep bestuursleden
Nog steeds zijn wij 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.

Enquête Technische Commissie
Bij de laatste ALV is besloten om de beveiliging van de parkeerplaatsen nader te onderzoeken zodat
bij de komende ALV (april) dit punt verder kunnen bespreken. De TC heeft onlangs een enquête aan
alle bewoners gestuurd om te peilen of er voldoende belangstelling voor het plaatsen van hekwerken
is. Er zijn al veel reacties gekomen. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief was het resultaat nog niet
bekend.
Het is overigens slechts een peiling of er voldoende belangstelling is voordat er veel tijd in gestoken
wordt.
Eén van de aspecten die meespelen zijn de kosten. Kunnen en willen wij die betalen? Volgens het
bestemmingsplan zijn er slechts hekken van één meter hoog toegestaan. Natuurlijk kunnen wij om
wijziging van het bestemmingsplan vragen, maar het is helemaal de vraag of de gemeente hier mee
instemt!

Straatrommel
Eén van de bewoners stuurde het bestuur onlangs de volgende mail:
Het stoort me regelmatig hoeveel afval er beneden de dijk, vanaf de Julianasluis tot aan de
Poldertuin, in de berm ligt. De foto is de 'opbrengst' van nog geen km fietspad op bovengenoemde
route. NB. de twee zakken, waar het vuil inzit, vond ik ook!
Nu lijkt het mij in het kader "van de goede voornemens" een goed idee om hier iets aan te doen. De
handen uit de mouwen steken werkt doorgaans beter dan je er groen en geel ergeren. Ik ben zelf
bereid om elke maand (of met een andere frequentie) gedurende een (half) uurtje straatvuil op te
gaan ruimen. Tevens ga ik de gemeente Gouda vragen of zij hier vangnetten kunnen plaatsen, waar
jongeren hun blikjes en verpakkingen gericht in kunnen mikken.
Zijn er bewoners die ook bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken? U kunt zich melden bij
het bestuur.

Containers
De containers die geledigd worden zijn vaak zo vol dat de deksel open blijft staan. Dat is niet de
bedoeling. Wij lopen het risico dat er afval wegwaait of uitvalt bij het inladen en dat de overvolle
container niet geleegd wordt.

Poepzakjes
Hondenpoep is door de jaren heen een veel voorkomend onderwerp in de nieuwsbrieven en een
bron van ergernis voor veel bewoners. Een poging om hier iets aan te doen heeft het bestuur
besloten om aan het begin en eind van een laantje een paal met zgn. poepzakjes te plaatsen. Dit
zijn plastic zakjes die te gebruiken zijn om hondenpoep in te verzamelen. Deze zakjes moeten dan
vervolgens niet alsnog gedumpt worden, maar thuis in de kliko gegooid worden.




Inloopspreekuur: 14 maart 2018
van 19.00 uur tot 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering: woensdag 11 april 2018
aanvang 19.30 uur

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens de voorjaarsvakantie gesloten op:
 vrijdag 23 februari
 dinsdag 27 februari t/m vrijdag 2 maart
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.

Primagaz
In december 2017 hebben wij de gasmeterstanden weer opgenomen. Sommige van de leden
hebben eind januari een eindafrekening ontvangen.
De gasprijs in de periode van 25 augustus t/m 21 december 2017 was € 3,13 incl. BTW.
Mocht er verschil zitten in de gasprijs dan kunt u bellen met Primagaz 0800-0137.

Schapenhekken
Geruime tijd geleden is besloten dat er zgn. schapenhekken op de parken zouden komen. Dit zijn
klaphekken op de bruggetjes tussen de lanen en de dijk. Dit om te voorkomen dat loslopende
honden de laantjes opschieten en de tuinen in gaan, met alle gevolgen van dien.
Het is nu eindelijk zover! Willem heeft met assistentie van Dave Baaij de hekken geplaatst.
Het ziet er fraai uit en wij hopen dat het werkt. Het is natuurlijk wel handig dat de hekken ook weer
GESLOTEN worden als u op de dijk bent geweest.

Toekomstvisie recreatieparken
De gemeente Zuidplas gaat een onderzoek doen naar het toekomstperspectief van de
recreatieparken.
Het Bureau Stedelijke Planning uit Gouda heeft de opdracht gegund gekregen.
Als eerste stap zal inzicht worden geboden in de recreatieve kansen en mogelijkheden van de acht
recreatieparken in Zuidplas. Hierin wordt meegenomen, de huidige situatie van de parken, de
behoefte aan recreatieparken in Zuidplas en de recreatieve trends en ontwikkelingen. Per park zal
blijken of er recreatieve toekomstpotentie aanwezig is en indien hier sprake van is wat er nodig is
om de recreatieve potentie van dat park te verzilveren. Dit levert een doorkijk voor een succesvolle
ontwikkelingsstrategie naar de toekomst, zowel wat betreft het weer succesvol maken van de
mogelijk kansrijke parken, als de herontwikkeling van minder kansrijke parken.
Eind maart zal er een eerste concept-rapport door het bureau worden opgeleverd. Nadat het rapport
is doorgesproken en toegelicht zal deze definitief worden gemaakt en via het college aan de raad
worden verstrekt. Dat zal begin april zijn.
Wanneer de uitkomsten van de eerste onderzoeksfase geen mogelijkheden in de recreatieve sector
bieden voor de parken of enkele parken, dan zal er in een volgende onderzoeksfase een bredere
verkenning met een reikwijdte buiten de recreatieve sector kunnen worden opgestart.
Dit zijn belangrijke ontwikkelingen. Diverse politieke partijen in Zuidplas hebben in hun
verkiezingsprogramma staan dat ze bij onvoldoende recreatieve toekomstpotentie bij bepaalde
parken open te staan voor deze verkenning buiten de recreatieve sector, alleen moeten we
natuurlijk nog zien waar dat op neer zal komen.
Donderdag 22 februari is er een gesprek met mensen van het Bureau Stedelijke Planning waarbij wij
onze visie kunnen geven.

Waarom?

