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Jubileum vereniging
De vereniging bestond op donderdag 7 februari 2019 25 jaar!!! Wij willen dit uiteraard niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Wij gaan de komende maanden bedenken wat we als vereniging
kunnen doen.

Oproep bestuursleden
Wij zijn 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.

Groenafval
Het voorjaar staat bijna voor de deur en langzamerhand gaan onze handen weer jeuken om in de
tuinen aan de slag te gaan. Vanaf donderdag 28 maart tot en met zaterdag 30 maart kunt u dit
groenafval kwijt op de parkeerterreinen in de daarvoor vrijgehouden vakken. Wij verzoeken u het
groenafval zodanig te storten dat het binnen deze vakken blijft en rijbanen vrij blijven voor het
verkeer. Verder willen wij, wellicht ten overvloede, erop wijzen dat het niet is toegestaan huisvuil of
grofvuil in de vakken te deponeren.

Grofvuil container
Medio april zal er op beide parken een container geplaatst worden om uw grofvuil kwijt te kunnen.
Dag en tijdvak wordt nog aan u gecommuniceerd.

Fietsen bij ingang Voornlaan
Al geruime tijd staat er twee kinderfietsen en twee herenfietsen in het fietsrek bij ingang Voornlaan.
Wil de rechtmatige eigenaar de fietsen weghalen?
Mochten deze fietsen van niemand zijn, dan worden deze fietsen in de grofvuil container medio april
afgevoerd.

Toegangspaaltjes op de lanen
Hierbij nogmaals de regels met betrekking tot de toegang tot de paden. Artikel 24.9 van het
huishoudelijk reglement geeft het volgende aan:
De palen aan het begin van de lanen kunnen op werkdagen tussen 8.00 – 20.00 uur en op
zaterdag tussen 8.00 – 17.00 uur omlaag. Het is niet toegestaan de palen zelf omlaag te doen.
Bij beschadiging zal de schade op de veroorzaker verhaald worden en tevens zal er een boete
opgelegd worden.
Dat betekent dat de palen op ZONDAG NIET open gaan.

Vuilcontainers
Het gebeurt maar al te vaak dat lege vuilcontainers dagenlang op de parkeerterreinen blijven staan.
Als een container beschadigt door vandalisme dan kunnen de kosten niet op de vereniging worden
verhaald. Dus haal uw vuilcontainer tijdig binnen.
Op maandagochtend haalt Willem de achtergebleven vuilcontainers op en worden gestald op de werf
naast kantoor.

In de nieuwsbrief van december 2018 stond de datum van de ALV op woensdag 17 april.
Wegens omstandigheden zijn wij genoodzaakt de ALV te verplaatsen naar woensdag 12 juni.

Inloopspreekuur
Vanaf heden is er geen inloopspreekuur meer. Mocht u iets willen bespreken met het bestuur, stuur
dan een e-mail naar info@poldertuin-vissertje.nl. Er kan dan een afspraak gemaakt worden op
kantoor.

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens de voorjaarsvakantie gesloten van 25 februari tot en met 1 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.

Brandputten
In de komende weken komt de firma Noordam de jaarlijkse controle uitvoeren aan de brandputten.
Het kan zijn dat de parkeerplaats even vol met water loopt. Als wij de exacte datum hebben, zullen
wij u uiteraard op de hoogte brengen.

Asociaal gedrag met de blauwe karren
In de vorige nieuwsbrief is onderstaand stukje geplaatst:
Het gebeurt met grote regelmaat dat de karretjes die bedoeld zijn om spullen van en naar het huis
te brengen "overnachten" bij de gebruiker of gewoonweg niet direct worden teruggebracht waardoor
andere mensen hun spullen niet kunnen halen en brengen. Mensen die die doen zijn ronduit
onbeschoft en geven duidelijk blijk van de minachting van hun medegebruikers.
Ben je te belazerd om de kar terug te brengen, koop er dan zelf één. Dat scheelt een hoop gezoek
en irritatie bij de mensen die wel rekening houden met hun medeleden.
Toch maken er nog steeds leden misbruik van de karren. Het bestuur is in het bezit van foto’s van
karren die bij de voordeur van een lid staan. Laten we a.u.b. de karren terugbrengen naar de plek
waar ze vandaan komen, iedereen wil er graag gebruik van maken.

