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De natuur gaat (gelukkig) gewoon door 
 
De prachtige zang van de merel, het roffelen van de specht, het 
bloeien van de fruitbomen en het ontkiemen van het eerste 
zaaiwerk, de natuur gaat ondanks alles gelukkig gewoon door. En 
het is goed om ons dat te realiseren. En laten we daar met elkaar in 
alle rust van genieten. In deze nieuwsbrief dus maar even geen / 
bijna geen Corona perikelen. 
 

Regels en Handhaving 

 
We hebben als vereniging een aantal regels met elkaar afgesproken 
die hebben we vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Daarin 
staat dat onder andere dat we elkaar kunnen aanspreken op het niet 
handelen volgens deze regels. Wat er niet in staat is op welke 
manier we dat zouden moeten doen. In de afgelopen periode zijn 
enkele van onze leden door andere leden aangesproken op 
vermeende overtredingen. Ongetwijfeld is dit gedaan met de 
allerbeste bedoelingen, maar dit is kennelijk niet in alle gevallen op 
een goede manier gecommuniceerd. Wat tot enkele nare 
toestanden heeft geleid. Soms hebben leden toestemming van het 
bestuur om zaken te doen of te regelen, hou hier rekening mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is de vijfde reguliere 

nieuwsbrief van 2020 

met weer verschillende 

onderwerpen.  
 

 

In deze nieuwsbrief vindt u  
onder andere: 

 

• Van de bestuurstafel 

• Regels en handhaving 

• Bestuursleden gezocht 

• Positief nieuws 

• Tuinen en leden 

• Gebruik afvalcontainers 
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Verder positief nieuws 

 

Bestuursleden gezocht 
 
Zoals bekend is het huidige bestuur aangetreden als 
interim bestuur voor de periode van 1 jaar. Dat jaar 
zit er nu bijna op. De bedoeling was en is dat er na 
deze periode een nieuw bestuur aantreedt. Een 
aantal bestuursleden leden heeft weliswaar 
aangegeven in geval van nood bereid te zijn de rol in 
het bestuur nog met een jaar te verlengen, maar 
desalniettemin en niet tegenstaande dat….. 
 
Wie kan en heeft er zin in om zitting te nemen in het 
bestuur?  Ingangsdatum van een nieuwe periode is 
na de ALV, die er toch ooit moet gaan komen. Het 
hebben van een bestuur is van groot belang voor de 
continuïteit van Ons Belang! 
 

Heeft u interesse, meldt dit aan ons ! 
 

Ontwikkeling verhuur tuinen 
 
Er is goed nieuws op het gebied van de verhuur van 
de tuinen. Op dit moment zijn vrijwel alle tuinen 
met een huisje en voor zover aangemeld bij het 
bestuur, verhuurd. Er ontstaat zelfs een wachtlijst bij 
huize Grebe. Er is nog wel een aantal moestuinen te 
huur. Tuin 188 is onlangs gereed gemaakt voor 
verhuur. Dit is een mooie tuin met een grondplaat, 
dus er kan een huisje op worden gebouwd. Mocht 
verhuur dit jaar niet lukken (er was een huurder die 
helaas heeft moeten afzeggen), dan zijn we van plan 
om er volgend jaar een blokhut op te gaan plaatsen. 
 
Mocht u iemand weten die belangstelling heeft voor 
een moestuin en zin heeft om te gaan tuinieren, dan 
kunt u dit melden. 

Ontwikkeling ledenbestand 
 
We hebben sinds januari 2020 weer flink wat 
nieuwe leden mogen inschrijven. De nieuwe 
leden op tuin 186, 108, 141, 159a, 172, 238 en 
tuin 213  heten we van harte welkom op onze 
vereniging en we wensen hen heel veel 
tuinplezier toe. 
 

Gebruik afvalcontainers 
 
Het gebruik van de afvalcontainers gaat 
boven verwachting. Als je het positief wil 
benaderen voorziet het in een duidelijke 
behoefte. Het nadeel is dat het nogal wat geld 
kost. Daarom wederom een pleidooi voor het 
beperken van het gebruik.  
 
De verwerking zelf gaat goed dankzij onze 
vrijwilligers. Zij houden wekelijks bij wat er 
aan containers wordt gevuld en geleegd. Dat 
is mede om de facturen goed te kunnen 
monitoren.  
 
Helaas worden er nog steeds goederen 
gedumpt die niet verwerkt mogen worden. 
We noemen: parasols, parasolvoeten van 
beton, ijzer, tuinstoelen of wat het op lijkt.  
 
Dit is geen tuinafval en moet zelf afgevoerd 
worden naar het Roteb afvalstation aan de 
Driemansteeweg. Voor grote stukken is de 
aanhanger te huur. 
 

 
Corona nabrander: Tot 20 mei 2020 blijven de 
geldende regels  op het complex van kracht. 
Alleen t.a.v. kinderen in de basisschoolleeftijd 
zijn de regels versoepeld. 
 

Er is een nieuwe, fraaie en informatieve website in de lucht. Zie:  https://vtv-onsbelang.nl/   

https://vtv-onsbelang.nl/

