
 
 

 
 

Juli 2016 
Naast de gazet, zullen we u regelmatig informeren met een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van 
Tuinwijck. We zullen proberen de nieuwsbrief kort te houden en meer informatie zal de komende tijd 
verschijnen op de website. De eerste nieuwsbrief stond gepland in augustus, maar door een aantal 
voorvallen op ons park we besloten hebben om de eerste nieuwsbrief wat eerder uit te sturen.  

Bijgevoegd vind  u tevens de notulen van de Algemene Leden Vergadering en het waterbriefje dat u dient in 
te leveren eind augustus. 

Onderwerpen: 
- Informatie- avond over veiligheid 3 augustus 
- Hertaxatie tuinhuis 
- Nulmeting van de watermeters, op te geven eind augustus 
- Laad- en losvergunning voor transport op Tuinwijck vanaf 1 augustus 
- Nieuwe bestuur en contact met bestuur 

Informatie-avond over veiligheid 

Op woensdag 3 augustus is er een informatie-avond in de kantine waar een wijkagent uit gaat leggen wat u 
zelf kunt doen aan veiligheid op Tuinwijck. De avond zal beginnen om 20:00 uur. 

Hertaxatie tuinhuis 

Als u veel aan uw tuinhuis heeft opgeknapt kunt u voor de verzekering een hertaxatie aanvragen bij de bond. 
De kosten zijn 25 euro en u dient uw aanvraag voor 22 augustus te mailen naar: 
financien@bondvanvolkstuinders.nl 

Nulmeting van de watermeters 

Velen onder ons vergeten in de winter het waterbriefje met de standen in te leveren en in dat geval werd uw 
watergebruik geschat. Ook een verkeerde notering van standen kan er voor zorgen dat u teveel of te weinig 
betaalt. Zonder die juiste standen hebben wij geen inzicht in bijvoorbeeld een ondergrondse leidingbreuk. 
Daarom is besloten om eind augustus een nulmeting te doen zodat we afwijkingen kunnen onderzoeken.  
Wat u dient te doen: 

1) Vul het bijgevoegde briefje in (digitaal of uitprinten en invullen) 
2) Of haal binnenkort een waterstandenbriefje op in de kantine of in de winkel 
3) Stuur u briefje digitaal op naar tuinwijck@scarlet.nl onder vermelding van ‘watermeting’ 
4) Of gooi uw briefje in de brievenbus bij de ingang 

Na ontvangst van de standen, gaan we kijken of er bijzondere dingen opvallen en gaan we steekproefsgewijs 
een aantal meters controleren. Bedankt alvast voor uw medewerking. 
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Laad- en losvergunning voor transport op Tuinwijck 

Zoals iedereen weet is er geen gemotoriseerd verkeer toegestaan op de paden van Tuinwijck omdat 
leidingen die onder de paden liggen het kunnen begeven maar ook om geen obstakels te zijn als de 
ambulance, politie of brandweer toegang nodig heeft. 

 Op dit moment is het niet te controleren wie nu wel of niet toestemming heeft om in hele speciale gevallen 
het park op te mogen met auto of bus, daarom introduceren we de Laad- en losvergunning. 

1) U stuurt een verzoek naar het bestuur tuinwijck@scarlet.nl of stopt een briefje in de brievenbus bij 
de ingang met uw contactgegevens, de reden en de datum  

2) U kunt op de dag van het laden en lossen, een vergunning ophalen bij Sofia (huisje 153 ) met 
betaling van 10 euro borg 

3) Plaats de vergunning zichtbaar achter de voorruit 
4) Breng de vergunning terug bij Sofia waar u uw borg terug krijgt. 

Let wel: de vergunning is alleen voor laden- en lossen, om de paden vrij te houden voor politie, brandweer 
en ambulance dient u na het laden en/of lossen gelijk de auto terug te plaatsen op de parkeerplaats.  

Nieuwe bestuur en contact met bestuur? 

 

Boven en dan onder(v.l.n.r.): Yvette (208, 
Arbo), Ans (32, Secretaris), Karel (7, Kas en 
Verfraaiing), Floyd (178, Technische zaken), 
Henri (200, Communicatie en Processen), 
Sofia (153 Arbo en projecten)  

Rinia (185, Penningmeester), Roos (199, 
Vicevoorzitter), Astrid (175, Voorzitter), 
Marcella (198, Projecten, Jeugd & Kantine), 
Sonja (217, Tweede secretaris) 

 

Het bestuur heeft elke eerste en derde vrijdagavond van de maand zitting in de bestuurskamer in de kantine 
van half acht tot acht uur.  

Als u een vraag of verzoek heeft, stuur dan een email met je gedetailleerde vraag het liefst een paar dagen 
voor de zitting naar Tuinwijck@scarlet.nl of stop een briefje in de brievenbus bij de ingang.   

Wij kunnen dan vantevoren contact opnemen met het betreffende bestuurs- of commissielid zodat we je 
vraag beter kunnen beantwoorden.   
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