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Schouw Hoogheemraadschap
Vanaf 15 oktober 2019 controleren medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard de sloten op de begroeiing. Als u aan het water woont, of uw bedrijf aan het water
is gevestigd, is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot. Goed
onderhoud is belangrijk voor de waterkwaliteit, kwaliteit van het water 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 de duikers(buizen die onder een weg doorlopen en sloten met elkaar
verbinden) schoon zijn. Wanneer de medewerkers van HHSK zien dat u uw sloot niet of onvoldoende
heeft onderhouden, dan kan het hoogheemraadschap het benodigde onderhoud aan de begroeiing
uiteindelijk op uw kosten laten uitvoeren.

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. Vanaf donderdag 24 oktober tot en met 26 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.

Grofvuil container
Wegens het enorme succes in het voorjaar wordt er op zaterdag 2 november a.s. wederom een
grofvuilcontainer geplaatst op beide parken. Probeer zoveel mogelijk grote stukken klein te maken
zodat andere leden ook van de container gebruik kunnen maken.

Vakantiesluiting
Het kantoor is wegens de herfstvakantie gesloten van 21 oktober tot en met 25 oktober.
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.



Algemene Ledenvergadering: woensdag 20 november 2019
locatie: ’t Zespunt in Moordrecht
tijd: 19.30 uur

Honden aan de lijn
Het bestuur krijgt nog steeds klachten over honden die niet aangelijnd zijn.
Honden dienen op de paden en parkeerterreinen te zijn aangelijnd. Ook als u onderweg bent naar de
dijk langs de Ringvaart om de hond uit te laten. En als u met uw hond op de dijk bent, dient u erop
toe te zien dat uw hond op de dijk blijft en niet al vast naar huis terugkeert.

Beplanting in mandeligheid
Het bestuur constateert dat er momenteel door leden zelf beplanting in de mandeligheid wordt
aangebracht. Op zich is dit een goed initiatief maar dit moet wel duurzaam zijn. Als u dit wil, prima,
maar dan moet u zelf het onderhoud ter hand nemen.

