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Stand van zaken onderzoeksrapport
Na het verschijnen van het onderzoeksrapport over de toekomstperspectieven van de
recreatieparken in Zuidplas is het opvallend stil.
Het rapport is niet in de gemeenteraad besproken en het college moet er nog steeds op reageren.
Verzoeken van de actiegroep om een gesprek met de wethouder werden afgewimpeld. Eind
augustus heeft PvdA/Groen Links schriftelijke vragen gesteld, de gemeente heeft nu uitstel gevraagd
voor de beantwoording.
Het college gaat de uitkomsten van de eerste onderzoeksfase naar de toekomstverkenning van de
recreatieparken gebruiken als vertrekpunt voor de tweede fase.
Wat dat in houdt, is nog niet bekend.
Het feit dat het zo eindeloos duurt, stemt niet hoopvol. Bovendien heeft de provincie Zuid-Holland
een aanvraag van de gemeente Nieuwkoop om van een viertal recreatieparken een woonwijk te
maken afgewezen. De provincie blijft tegenstander van permanente bewoning op recreatieparken.
Op dit moment helaas dus nog geen duidelijkheid. Op de ALV in november is die er hopelijk wel en
kunnen we ook bespreken wat we met de plannen van de gemeente om moeten gaan.

Verhuur recreatiewoningen
Volgens het huishoudelijk reglement (art. 12, lid 4 en 5) bent u bij verhuur van langer dan één
maand van uw woning/caravan verplicht de volgende gegevens te verstrekken:
-getekende verhuurdersverklaring eigenaar
-getekende huurdersverklaring
-GBA inschrijving van de huurder(s)
Hier is de afgelopen jaren niet op toegezien, zodat we van diverse panden niet weten of ze verhuurd
zijn en aan wie. Het bestuur heeft besloten om hier weer strenger op toe te zien. We willen graag
weten wie er op onze parken woont.
We hebben een aantal eigenaren aangeschreven. Helaas heeft niet iedereen gereageerd.
Daarom hebben we een herinnering gestuurd. Als hier wederom niet op gereageerd wordt, volgen er
boetes.

Langdurig parkeren
We kregen onlangs een melding dat er op de parkeerplaats van De Poldertuin al geruime tijd een
vreemde auto stond, waarvan de APK keuring verlopen was.
We hebben de eigenaar opgespoord en gemaand deze auto te verwijderen. Dit is inmiddels gebeurd.

We willen erop wijzen dat de parkeerterreinen uitsluitend bestemd zijn voor het plaatsen van
rijklare motorvoertuigen toebehorende aan de bewoners en hun eventuele bezoekers (art. 24 lid 12
huishoudelijk reglement ).

Ook het zich toe-eigenen van een vaste parkeerplaats is in strijd met het huishoudelijk reglement.




Inloopspreekuur: 18 oktober 2018
van 19.00 uur tot 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering: woensdag 21 november 2018
aanvang 19.30 uur

Schouw Hoogheemraadschap
Bericht van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard:
De schouw komt er aan: Is je sloot al schoon?
Vanaf 15 oktober 2018 inspecteren medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard de watergangen, zoals sloten, op de toegestane begroeiing. Wanneer zij
constateren dat jij je niet of onvoldoende aan de onderhoudsplicht houdt, kunnen wij het benodigde
onderhoud op jouw kosten laten uitvoeren.
Als jij aan het water woont, of jouw bedrijf aan het water is gevestigd, is de kans groot dat je
verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot. Goed onderhoud is belangrijk voor de
waterkwaliteit en de aan- en afvoer van water, zoals bij hoosbuien en droogte. Een sloot is goed
onderhouden als de waterdiepte en begroeiing op orde zijn, en ook duikers schoon zijn.
Wil je weten of en zo ja op welke manier jij jouw sloot moet onderhouden?
Kijk dan even op onze pagina over het onderhoud van
watergangen:https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/…/onderho…/maaien
Je kunt ook bellen of mailen naar onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken via
telefoonnummer 010 45 37 200 of via mail info@hhsk.nl.

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens de herfstvakantie gesloten van 22 oktober tot en met 26 oktober en op
maandag 26 november.
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.

Reconstructie Oosteinde
In opdracht van gemeente Zuidplas voert de Vermeulen Groep de reconstructiewerkzaamheden uit
van “het Oosteinde, de kruising Oostpolderweg en de Middelweg” te Moordrecht.
Dit betreft veelal het frezen(verwijderen) van de oude asfaltlagen en aanbrengen van nieuwe
asfaltlagen op drie verschillende locaties in Moordrecht. Hiertoe behoort ook het Oosteinde.
De werkzaamheden aan het Oosteinde worden in 4 deelfasen uitgevoerd. Deze fasering is hieronder
aangegeven middels kleuren en genummerd van fase 3A naar 3D. Gezien de vele bewoners en
bedrijven langs het Oosteinde kunnen de werkzaamheden niet in één fase uitgevoerd worden en
delen we het werk op in deelfasen.

De fasering en de aanpak garandeert voor Oosteinde altijd de bereikbaarheid van bewoners en bedrijven. De werkzaamheden
aan de rijbaan worden in een volledige afsluiting in 36 werkdagen gerealiseerd.

Planning
Weg
Fase
Oosteinde
3A
Oosteinde
3B
Oosteinde
3C
Oosteinde
3D
De werktijden zijn van 7.00 uur tot 17.00 uur.

Start werk
19-10
01-11
13-11
23-11

Einde werk
31-10
12-11
22-11
04-12

Blauwe karren
Het is fijn dat de karren na gebruik weer teruggebracht worden naar het begin van de paden, maar
zo parkeren(zie bijgaande foto) is niet toegestaan. Zet de karren aan de zijkant van het pad zodat
de hulpdiensten er goed langs kunnen.

Snoeien en groenafval
U staat natuurlijk te popelen om uw tuin winterklaar te maken en vraagt zich mogelijk af waar u met
het groenafval heen moet. Op 25 oktober tot en met 27 oktober kunt u dit afval deponeren op
hiervoor afgezette plekken op de beide parkeerterreinen. Verblijft u met uw perceel aan een sloot?
Neem ook dit mee in de snoeironde.

Primagaz
In augustus 2018 heeft Primagaz de gasmeterstanden weer opgenomen. Sommige van de leden
hebben deze maand een eindafrekening ontvangen.
De gasprijs in de periode van 16 april 2018 t/m 6 augustus 2018 was € 3,04 incl. BTW.
Mocht er verschil zitten in de gasprijs dan kunt u bellen met Primagaz 0800-0137.

