oktober 2013

Nieuwsbrief

uitgave 108

16 oktober, aanvang 13.30 uur
Plein, Den Haag
Demonstratie tegen handhaven op permanent wonen

Daar bent u toch ook bij!!!
Kantoorsluiting
Het kantoor van de vereniging is gesloten van
21 t/m 25 oktober.
Tevens is het kantoor gesloten op 14
november. Esther en Willem volgen dan een
(herhalings)cursus bedrijfshulpverlening.

Permanent wonen en handhaven
Tijdens de raadsvergadering van 24 september
werd de informatienota van de gemeente
besproken met betrekking tot wat wordt
genoemd het “maatwerk schrijnende situaties”.
Zo’n situatie ontstaat, aldus de nota, wanneer
een bewoner, als gevolg van de uitvoering van
het handhavingsbeleid in de problemen komt.
Uit de nota valt niet op te maken hoe erg je in
de problemen moet komen om als schrijnend
geval te worden aangemerkt. Als je meent tot
deze categorie te behoren dien je o.a. volledig
met je financiële billen bloot te gaan.
Vervolgens bepaalt de gemeente of je echt een
schrijnend geval ben en daardoor in
aanmerking komt voor verruiming van de
begunstigingstermijn. De “zwaarste” gevallen
zouden dan een begunstigingstermijn van
maximaal drie jaar toegewezen kunnen krijgen.
Maar het beëindigen van je permanente

bewoning blijft daarbij het onwrikbare
uitgangspunt.
Vanuit de vereniging hebben vier insprekers
het woord gevoerd. Alle vier uitstekende
betogen, die echter alle vier geen enkel gehoor
vonden bij de raadsleden. Behalve dan bij D66,
SP en GBZ.
Het enige resultaat van de raadsvergadering
was dat geen wijziging komt in de uitvoering
van het handhavingsbeleid, dat schijnende
gevallen zich bij de gemeente moeten melden
en dat de gemeente “ruimhartig” omgaat met
deze aanmeldingen. Een onafhankelijke derde
zal, samen met de gemeente, beoordelen of
iemand als schrijnend geval kan worden
aangemerkt.
Een mager resultaat, maar niet onverwacht.
Het is duidelijk dat een ruime meerderheid
van de gemeenteraad er niet meer voor voelt
veel aandacht aan onze situatie te besteden.
Dat is ook door meerdere partijen met zoveel
woorden gezegd. Van deze raad valt niets te
verwachten. Zoveel is wel duidelijk.
Het handhaven gaat dus onverminderd voort,
zoals we inmiddels hebben mogen ervaren.

Coderen vuilcontainers
Het vermoeden bestaat dat handhavers
controleren van welke woningen de
vuilcontainers op de parkeerterreinen worden
geplaatst om te worden geledigd.

Regelmatig aanbod van een container kan als
ondersteunend bewijs worden gebruikt om aan
te tonen dat je permanent in je
recreatiewoning woont. Een van de leden
heeft voorgesteld de huisnummers van de
containers te verwijderen en ze van een code
te voorzien. Bij het legen van de container
wordt in plaats van het huisnummer de code
genoteerd. De code wordt op kantoor
omgewerkt naar het huisnummer en
vervolgens aan het administratiekantoor
doorgegeven. Dit voorstel is prima uitvoerbaar
en maakt het handhaven door de gemeente
alleen maar lastiger.

Besloten is een code te gebruiken die bestaat
uit twee letters en één cijfer. Wij hebben
ervoor gekozen de leden zelf de code te laten
bepalen. Tijdens kantooruren (werkdagen
behalve woensdag, van 11 tot 13 uur) kunt u
langskomen om uw code op te geven en
worden u de bijbehorende letters en cijfer
verstrekt. U dient dan zelf het huisnummer
van uw container te verwijderen en, na goed
schoonmaken van de ondergrond, de nieuwe
code op de plaats van de huisnummers te
plakken.
Het is wel van belang dat de handhavers
uw container niet bij uw huis kunnen zien
staan. Anders is dit een nutteloze
oefening.
Om leden die overdag niet in staat zijn naar
kantoor te komen ook de gelegenheid te
geven de plakletters op te halen is het kantoor
op maandag 21 en dinsdag 22 oktober
geopend van 18.30 tot 19.30 uur.
Leden die geen behoefte hebben aan een code
kunnen gewoon van het huisnummer gebruik
blijven maken. Misschien is voor sommigen
van hen het wel zaak de cijfers te vernieuwen
want een aantal van de huisnummers is
inmiddels slecht leesbaar. En dat werkt
onbedoelde verkeerde verwerking in de hand.

Afvoer groenafval
Het is weer najaar dus veel leden zullen hun
tuin voor de winter gereed maken. Dit

betekent dat er het nodige groenafval vrij
komt en moet worden afgevoerd.
Op donderdag 31 oktober, vrijdag 1 en
zaterdag 2 november kunt u dit afval kwijt op
de aangegeven plaatsen op beide
parkeerterreinen. Let wel op dat u daarbij
naast geparkeerde voertuigen niet beschadigt.
Op maandag 4 november zal het groenafval
van de parkeerterreinen worden afgevoerd.
Daarna is er geen mogelijkheid meer dit afval
aan te bieden, tot het voorjaar.

Onderhoud tuinen en hagen
Op zaterdag 12 oktober hebben enkele
bestuursleden weer een ronde gedaan om te
zien of de leden/bewoners op redelijke wijze
hun tuinen en huizen onderhouden. En met
name om na te gaan of de paden en sloten vrij
worden gehouden van overhangend groen.
Geconstateerd is dat bij veel percelen de lage
begroeiing over het asfalt komt en op
sommige plaatsen zelfs het asfalt verdringt.
Soms veroorzaken de wortels van de
begroeiing ook scheuren in het asfalt. Het
bestuur doet een beroep op de leden om na te
gaan of dit ook bij hen het geval is en, zo ja,
dit groen te verwijderen. Het is geen doen om
alle leden waarbij de begroeiing verder gaat
dan is toegestaan aan te schrijven.
Nu eind oktober de mogelijkheid wordt
geboden uw groenafval op de parkeerterreinen
te deponeren is dit een mooie gelegenheid om
overdadige begroeiing te verwijderen en gratis
te laten afvoeren.
Overigens ziet het bestuur zich genoodzaakt
een aantal leden toch aan te schrijven omdat
ondanks eerdere oproepen de begroeiing bij
hen verder gaat dan wat hiervoor is
aangegeven. Wij vertrouwen op uw aller
medewerking.

Wateroverlast
De wateroverlast in de afgelopen dagen is ook
op onze parken goed te merken geweest. Op
een aantal plaatsen hebben in ieder geval
bewoners van de Zeeltlaan, Snoeklaan en
Voornlaan dit aan den lijve ondervonden. De
pompen kregen het water niet weg. De pomp
op het parkeerterrein van ’t Vissertje kreeg te
maken met kortsluiting waardoor het
parkeerterrein grotendeels blank stond.

Ander materieel wordt niet meer uitgeleend.
Voorwaarde van het uitlenen is wel dat het
materieel door de leden zelf wordt gebruikt.
Het materieel wordt niet uitgeleend als dit
door aannemers wordt gebruikt. Deze wijze
van uitleen gaat in per 1 januari 2014.

Bevroren waterleiding

Wij begrijpen de ergernis van de betrokken
bewoners. Maar wij moeten ons realiseren dat
tegen een dergelijke overvloed niet te pompen
valt. Daarbij komt dat het waterpeil in de
sloten ongekend hoog stond en we in de
parken op vrijwel het laagste punt van het
land zitten. Hopelijk komt een dergelijke
stortvloed niet te vaak voor.

Hoewel we er nog even niet aan willen denken
is het onvermijdelijk: de koude periode breekt
aan. En met die koude periode de kans dat uw
waterleiding bevriest. Gelukkig hebben veel
leden de kwetsbare delen van de waterleiding
voorzien van een verwarmingslint. Maar een
aantal helaas nog niet. Met als gevolg dat er
elke winter opnieuw waterleidingen moeten
worden ontdooid. Meestal wordt daarvoor een
beroep gedaan op de vereniging.

Uitleen materieel
We hebben het in de vorige nieuwsbrief al
aangekondigd. Er wordt nog maar zeer
beperkt materieel uitgeleend en ook niet meer
gratis. Er worden geen marktconforme
tarieven in rekening gebracht, maar voor het
gebruik moet wel worden betaald. Dat geldt
ook in het geval een ladder of steiger moet
worden bezorgd en weer teruggehaald.
Hieronder volgende de tarieven.





Steiger € 20 per week. Bezorgen € 25;
ophalen € 25
Ladder € 10 per week. Bezorgen € 10;
ophalen € 10
Grondboor € 5 per week
Heiblok € 5 per week

Het bestuur heeft besloten ook nu aan deze
verzoeken gevolg te geven. Echter op één
voorwaarde. Dat de betrokken bewoner
tegelijk, en uiteraard op eigen kosten, zijn
waterleiding voorziet of laat voorzien van een
verwarmingslint. Waarmee wordt voorkomen
dat opnieuw een beroep op de vereniging
moet worden gedaan.

Open haarden, houtkachels,
allesbranders
Je begint ze weer te ruiken. De open haarden
en allesbranders worden uit hun zomerslaap
gehaald, gevuld en lekker opgestookt.





Daar is op zich niets mis mee. Mits je dat op
de juiste wijze doet. Want verkeerd gebruik
van deze haarden kan voor flink wat overlast
zorgen. Zeker voor mensen die hier vanwege
een aandoening aan de luchtwegen erg
vatbaar voor zijn. Maar ook degenen die
stoken zullen zelf ongemerkt last hebben van
het verkeerde gebruik.

Onder optimale omstandigheden (veel
zuurstof en een hoge temperatuur) en bij
gebruik van schoon en droog hout als
brandstof, vindt er volledige verbranding
plaats. Zelfs dan komen er nog vervuilende
stoffen vrij zoals kooldioxide en zwaveldioxide.
Maar bij onvolledige verbranding zijn de rapen
pas echt gaar. Naast kooldioxide en
zwaveldioxide in versterkte mate komen vrij








Koolmonoxide (gevolgen daarvan zijn
bekend)
Koolwaterstof (giftig voor mens en dier)
Benzopyreen (kankerverwekkend;
draagt zorg voor 33% van de
schadelijke uitstoot)
Teerachtige deeltjes (zetten zich af
tegen de schoorsteen en zijn
brandbaar)
Dioxine (deze hopen zich op in
lichaamsvetten en moedermelk en zijn
giftig voor de mens)

Niet bepaald iets om vrolijk van te worden. Wij
roepen de leden die een open haard,
houtkachel of allesbrander hebben dan ook op
deze op de juiste wijze te stoken.




gebruik goede brandstof (hout mag niet
vochtig zijn en geen verf- of lijmresten
bevatten)
controleer of de haard of kachel goed is
geïnstalleerd (laat hier eens een
specialist naar kijken)

Zorg voor een schone schoorsteen die
ruim boven het dak uitsteekt
Zorg voor goede ventilatie
Stook niet of minder als het windstil is
of mistig. Zeker als de haard niet direct
nodig is voor verwarming. De
schoorsteen trekt dan slecht wat de
luchtverontreiniging zowel in huis als
voor de omwonenden vergroot

Belangrijke data


Inloopspreekuur:
4 november aanvang 19.30 uur



Algemene Ledenvergadering:
26 november aanvang 19.30 uur

