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Nieuwsbrief

2014: kan het nog enerverender?
Het achter ons liggende jaar heeft veel
activiteiten en emoties in zich gehad. Maar
ook verwarring.
Activiteiten door het in het leven roepen van
een Actiegroep en een Juridische groep die elk
op hun terrein en op hun eigen wijze de
belangen van de vereniging en de leden
hebben behartigd. Wat het resultaat van deze
acties en juridische stappen zal zijn moet
worden afgewacht. Maar zonder deze
activiteiten zou het de gemeente wel erg
makkelijk zijn gemaakt om ons naar de
spreekwoordelijke slachtbank te leiden. Daar
zijn we uiteindelijk nog lang niet aan toe.
Emoties hebben de brieven van de gemeente,
met aankondigingen of dwangsommen, de
bezoeken van de handhavers en de
hoorzittingen opgeleverd.
Verwarring door het ongemotiveerd intrekken
van dwangsommen, het, wellicht tijdelijk,
uitblijven van controles en een soms
welwillend oor van de voorzitter en leden van
de commissie die de hoorzittingen voor zijn
rekening nam.

Maar dat was 2013. Wordt 2014 nog
enerverender? We krijgen in ieder geval de
verkiezingen voor de gemeenteraad. Hoewel
we moeten blijven streven naar begrip van de
gemeenteraad voor dubbelbestemming
(recreatie naast permanent wonen) moeten
we ons niet rijk rekenen dat we daar bij een
nieuwe gemeenteraad veel bijval voor zullen
krijgen. Gemeentebelangen Zuidplas heeft de
handdoek in de ring gegooid. Of Nieuw Elan
Zuidplas het stokje goed weet over te nemen
moeten we hopen maar kunnen we niet
beïnvloeden. Er zijn immers binnen onze
vereniging maar weinig leden die binnen
Zuidplas hun stem kunnen uitbrengen. Verder
mogen we rekenen op de SP, nu één zetel en
straks? Dan hebben we de voorstanders voor
dubbelbestemming wel gehad.
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Maar het handhaven kost de gemeente veel
geld en menskracht. En de vraag is hoe lang
de andere partijen daar nog prioriteit aan
geven.

We kunnen kiezen: BOA’s met of
zonder politiebegeleiding
Op zijn verzoek heeft het bestuur overleg
gehad met de veiligheidsadviseur van de
gemeente Zuidplas. In dit overleg heeft deze
adviseur duidelijk gemaakt dat het bedreigen,
direct of indirect, van de BOA’s (bijzondere
opsporingsambtenaren) strafbaar is. Als deze
BOA’s hun werk niet ongestoord kunnen doen
zou dit kunnen betekenen dat de politie wordt
ingeschakeld. Daar zit de gemeente niet op te
wachten, maar wij nog minder.

Ook het bestuur ziet de BOA’s liever niet
komen. Zij voeren echter alleen uit wat de
gemeenteraad van Zuidplas en B&W hebben
besloten. De acties moeten dan ook zijn
gericht naar de raad en B&W en niet naar
personen die slechts doen wat hun werk is en
wat hen is opgedragen. Het bestuur wil
voorkomen dat de politie wordt ingeschakeld
om de handhavingscontroles te begeleiden. Dit
geeft slechts negatieve publiciteit en doet onze
zaak absoluut geen goed. Daarnaast zullen
veel bewoners, en vooral kinderen, het
onprettig vinden regelmatig politiemensen
over de paden te zien lopen.

Daarom verzoeken wij iedereen de BOA’s met
rust te laten en hen ook niet verbaal te
bejegenen.

Het unieke machtigingskenmerk van uw
maandelijkse machtiging kunt u terugvinden
op uw rekeningafschrift.

Bericht voor de leden die een
machtiging hebben afgegeven

Steiger ’t Vissertje

SEPA
Op 1 februari krijgen alle Eurolanden een
gezamenlijke betaalmarkt: SEPA (Single Euro
Payments Area). Dit heeft als doel het
betalingsverkeer tussen Eurolanden efficiënter
en eenvoudiger te maken. Eén van de
maatregelen is dat alle rekeningnummers van
de Eurolanden gestandaardiseerd worden.
Zo’n gestandaardiseerd nummer wordt een
IBAN (International Bank Account Number)
genoemd. Een Nederlandse IBAN bestaat
altijd uit 18 tekens. Uw IBAN is een
combinatie van de code van uw bank en uw
‘oude’ rekeningnummer. Uw IBAN kunt u al
geruime tijd vinden op uw bankafschriften. De
IBAN van de vereniging De Poldertuin/’t
Vissertje is NL36RABO 0343027879. Vanaf 1
februari 2014 kunt u voor al uw
overschrijvingen alleen nog uw IBAN
gebruiken. Uw ‘oude’ rekeningnummer geldt
dan niet meer.

In de vorige nieuwsbrief is gevraagd te
reageren als u weet hoe het zit met het
eigendomsrecht van de steiger. De steiger is
vervallen en levert een gevaar op voor o.a.
spelende kinderen. Er heeft zich niemand
gemeld dus gaan wij ervan uit dat de steiger
kan worden verwijderd.

Wateroverlast op de Voornlaan
Op de Voornlaan heeft men jarenlang te
maken gehad met wateroverlast. Eind vorig
jaar is dit probleem structureel aangepakt. Er
is een kleidam aangebracht om het water in
de sloot te houden. Een pomp zorgt ervoor dat
het water dat nog door de dam komt of op
andere wijze toestroomt, wordt afgevoerd. De
oplossing lijkt vruchten af te werpen. Als de
put waarin de pomp zit van een bodem is
voorzien zal de pomp nog minder hoeven te
werken.

Meerjaren Investerings- en
Onderhoudsplan

Euro-incasso’s
Ook het incassosysteem wordt op Europees
niveau gesynchroniseerd. Bedrijven en
organisaties die incasseren, waaronder dus
ook de vereniging, moeten meer gegevens
aanleveren bij de bank. Daarnaast hebben wij
de verplichting om de incasso vooraf bij u aan
te kondigen.
Heeft u de vereniging gemachtigd om
maandelijks de servicekosten af te schrijven?
De incasso vindt plaats rondt de vijfde van
iedere maand. Het Incassant-ID van De
Poldertuin/’t Vissertje is
NL53222404659130000.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 26
november het meerjaren investerings- en
onderhoudsplan goedgekeurd. Het plan
voorziet in een planmatige aanpak van de
vervanging en verbetering van de
infrastructuur.
Het gaat hierbij om omvangrijke
werkzaamheden die goed moeten worden
voorbereid en op de juiste wijze in de markt
moeten worden gezet. Het bestuur kan dit niet
alleen. Wij roepen daarom leden op ons hierbij
een handje te komen helpen. Niet om zelf de
schop ter hand te nemen maar om de
werkzaamheden voor te bereiden. Wij
kunnen dit niet zonder uw steun en inzet.
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