
 
 

 

 

September 2019 
 
Bijgevoegd vindt u de vierde nieuwsbrief van dit jaar met de volgende onderwerpen: 

• Watermeterstanden doorgeven 

• Lantaarnpalen 

• Baggeren en baggerschema voor iedereen 

• Toegankelijkheid park in de winter 

• Sluiten hekken van toegang en hoofdingang bij weggaan 

• Parkeerplaats ontdoen van oude fietsen, karren ec. 

• Algemene Leden Vergadering (ALV) 30 november 

 
Watermeterstanden 
 
Het is al weer het derde jaar dat u de watermeterstand voor 1 september moet doorgeven aan het bestuur.  
De reden hiervoor is dat wij in augustus de afrekening van waternet krijgen en het aflezen van de 
watermeter is makkelijker in de zomer omdat er minder last van vocht is in de meter. 
 
Op dit moment heeft 60 %  van de tuinders hun watermeterstand doorgegeven. Wij geven u een laatste 
mogelijkheid om tot 30 september 2019 de watermeterstand door te geven. Daarna zijn wij genoodzaakt 
iemand opdracht te geven om uw meterstand op te nemen. De onkosten van €50,- worden verrekend in de 
jaarnota. 
 

Lantaarnpalen 
 
Verzoek aan de tuinders, met een tuin in de buurt van lantaarnpalen, om deze vrij te maken van takken. Het 
onderhoud en het vervangen van kapotte lampen kan dan makkelijker plaatsvinden. Daarnaast belemmeren 
de takken de verspreiding van het licht, waardoor het op meerdere plekken op het park donker is. 
 

Baggeren en bagger schema 
 
Het bestuur heeft besloten dat er dit jaar door alle tuinders gebaggerd moet worden. De reden hiervoor is 
dat in alle sloten te veel bagger ligt en daarmee is er te weinig zuurstof in het water voor een gezond 
slootmilieu. Bomen en planten boven het wateroppervlak moeten worden gesnoeid, zodat er zo min 
mogelijk bladeren en takjes in de sloot belanden.  
 
In de bijlage vindt u het bagger schema en de bijbehorende controle-datum. Op deze datum wordt er 
gekeken naar het slootpeil en de overhangende takken. Het slootpeil dient in het midden van de sloot 
minimaal 60 cm te zijn en aan de walkant 40 cm. In de winkel kunnen baggerbeugels op zaterdag worden 
opgehaald tegen 20 euro borg.. Na het baggeren direct terugbrengen, want er zijn dit jaar veel mensen die 
moeten baggeren. 
 

 
 



 
 

 

 

Toegankelijkheid tuinpark in de winter. 
 
Vanaf 1 november komt er een kettingslot op het hek richting Ransdorp. Vanaf half december komt pas het 
slot op het hek richting Amsterdam Noord, vanwege de werkzaamheden op de Liergouw. Tevens gaat de 
hoofdingang op slot vanaf 18:00. Graag deze achter u op slot doen.  
 

Let op het sluiten van de hekken van de parkeerplaats en de hoofdingang 
 
Het seizoen loopt ten einde en het is belangrijk om de hekken op tijd te sluiten. 
 

Parkeerplaats 
 
De parkeerplaats is alleen bedoeld om vervoermiddelen te plaatsen tijdens het verblijf op de tuin, niet als 
opstal. Graag oude fietsen, karren en campers verwijderen van de parkeerplaats. 
 

ALV 
 
De najaars ALV is dit jaar op 30 november 2019. U krijgt de agenda en de stukken uiterlijk 2 weken van te 
voren.  
 
De mensen die geen e-mail hebben, krijgen de agenda per post toegestuurd en kunnen op zaterdag 16 
november van 11 tot 13 uur de geprinte stukken komen ophalen. Het exacte tijdstip van de vergadering 
wordt nog bekend gemaakt. 

 

 

 

 


