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Nieuwsbrief september 2021 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Het (hoofdpijn) dossier afval 
 
Om deze nieuwsbrief vooral positief te houden willen we een 
mopperverhaal maar eens positief brengen. Er zijn tenslotte meer 
leden die het afval op de goede op de goede manier aanbieden 
dan die het minder doen, dus: 
 
Hierbij willen we alle leden bedanken omdat ze hun afval zoveel 
mogelijk meenemen, het tuinafval in de compostbak verwerken,  
alleen zaken in de container gooien die door de afvalverwerker 
zijn toegestaan en die de bakken netjes vullen zodat de deksel 
dicht kan en de verwerker de bakken meeneemt.  
Namens onze vrijwilligers Cees en Bertus hartelijk dank ! 
 

De riool-ontstoppings-verzekering 

 
Er is nog een reactie binnengekomen met een vergelijkbare 
strekking op het voorstel van de rioolontstoppingsverzekering:  

 
Beste bestuur 

  

Super wederom een keurige nieuwsbrief.Naar aanleiding van puntje riool 

wil ik het volgende melden. Gaat mij in deze niet voor die bijdrage in het 

geheel maar ben eens nieuwsgierig hoe vaak afgelopen jaren een 

verstopping heeft plaatsgevonden. 

 

Tevens zoals al een ander lid heeft geschreven dat we misschien hierdoor 

in de hand werken dat leden alles door het riool gaan gooien, zoals mij 

bekend was de vuilwaterpomp al een paar keer defect door troep die door 

het werd riool geloosd. Als ik dan kijk dat met vuilafvoer ook menig lid 

overal maling heeft betreffende het dumpen van vuil in containerbakken.  

Een ander lid heeft toch wel vragen gesteld van als dit en als dat etc. 

Denk in deze meer duidelijkheid over de spelregels wel op zijn plaats is. 

Tevens dan rekening houden met leden die geen toiletafvoer gebruiken. 

  

Persoonlijk denk ik dat ieder zelf voor de kosten moet opdraaien, daar ik 

denk dat waar het verstopt is ook de veroorzaker is. 

 
Het bestuur heeft hier goed naar gekeken en heeft een reactie op 
de gestelde vragen. 

 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is weer een 

nieuwe nieuwsbrief, 

met verschillende 

onderwerpen.  
 

In deze nieuwsbrief vindt 
u  onder andere: 

• Van de bestuurstafel 

• Rioolverzekering 

• Spanning en sensatie 

• Column Cyntia 

• De budlea 
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De riool-ontstoppings-verzekering (vervolg) 
 
Het bestuur is verheugd over het feit dat een aantal leden de moeite heeft genomen om inhoudelijk te 
reageren op het voorstel voor de riool-ontstoppings-verzekering. Er zijn in totaal drie reacties 
binnengekomen met vragen en bezwaren en één reactie die positief staat tegenover het voorstel. Een 
aantal vragen zet zeker aan tot nadenken en dat hebben we dan ook gedaan. We willen hierbij graag ingaan 
op de reacties.  
 
De reden om met het voorstel te komen ligt in het gegeven dat voor de minder draagkrachtige leden een 
verstopping van het riool een behoorlijk grote financiële impact heeft. Dat tegenover een bescheiden 
jaarlijks bedrag voor iedere tuinder. Tevens is het gehele rioolstelsel inmiddels meer dan 40 jaar oud en zal 
het ongetwijfeld gebreken gaan vertonen. Het gaat dan met name om verzakkingen en de gevolgen van 
wortelgroei.  
Hierbij puntsgewijs de antwoorden/reactie op de gestelde vragen: 
  
1. Van het bezwaar dat er allerlei zaken door het riool gespoeld worden die er niet in thuis horen, zijn 

geen gevallen bekend. Het schoonmaken van de vuilwaterpomp door de gemeente betrof, volgens de 

gemeentereinigingsdienst, een “gewone” verstopping.  

2. In de afgelopen twee jaar is er één verstopping van een riool door een lid gemeld. 

3. De deelname wordt onderdeel van de algemene servicevoorziening, daarmee dus verplicht. 
4. Het ontstoppingsbedrijf  levert wel 24/7 service, maar dat wordt niet geboden. Uitgegaan wordt van 

kantooruren. In noodsituaties wordt in overleg getreden met het betreffende lid. 
5. Het bestuur wordt aanspreekpunt, deze is via telefoon of e-mail bereikbaar. 
6. Het bestuur belt het ontstoppingsbedrijf zo snel mogelijk, in elk geval in overleg met het betreffende 

lid.  
7. De rekening voor de ontstopping gaat direct naar de vereniging.. 
8. Er is van te voren geen maximum bedrag gesteld  per verstopping  
9. Als  blijkt dat straatwerk open moet op tuin van de huurder, is dat voor rekening van de huurder. 
10. Als onduidelijk is of de verstopping zit in gedeelte tuin huurder of in het looppad vereniging, zal het 

bedrijf dat de ontstopping gaat verhelpen dat constateren en oplossen. In het geval er een vereniging 
brede verzekering is, leidt dit niet tot discussies wie moet betalen. 

11. Er is geen limiet voor prijsstijging van de premie voor de verzekering bepaald. Zoals geschreven is de 

premie afhankelijk van het aantal maal dat gebruik moet worden gemaakt van deze service. Kan dus 

iets omhoog, maar kan ook omlaag. Uiteraard kan de ALV de riool-ontstoppings-verzekering beëindigen 

of aanpassen. 

12. We hopen van harte dat de opmerking dat “menig lid overal maling aan heeft betreffende het dumpen 

van vuil in containerbakken” niet van toepassing is op het gebruik van het riool, maar we stellen wel 

voor om in de regeling op te nemen dat “indien overduidelijk zaken in het riool zijn gedumpt die daar 

niet thuishoren, de verzekering in dat geval niet van toepassing is en dat de kosten van de 

ontstopping voor rekening van de tuinder zijn.”.  

13. Een aangedragen punt dat overgenomen zal worden is dat er via de nieuwsbrief meer actieve 

voorlichting zal worden gegeven. 

 

 

We hopen hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven en stellen toch voor om de 
verzekering, met de aangegeven aanpassing, in te laten gaan per 1-1-2022. Zoals aangegeven 
hebben leden altijd de mogelijkheid om tijdens een volgende ALV de verzekering weer ter 
discussie te stellen en in stemming te brengen. 
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Het is zomer?! 
 
Als ik door het raam naar buiten kijk bedenk ik 
me dat het nog zomer is. Op het moment dat ik 
dit schrijft, schijnt de zon ja, maar wat een zomer 
zeg... Het wispelturige weer en mijn weinige 
oogst doen me eerder denken aan de herfst. En 
niet te vergeten de gewezen slakkenplaag. Deze 
heeft vele van mijn met liefde gekweekte 
plantjes en oogst om zeep geholpen. Maar ja..., 
we kunnen er om blijven treuren, maar helpen 
doet het ons niet. 
 
Ik ben al weer lekker nieuwe plannen aan het 
beraden voor volgend seizoen! Want, wie 
tuiniert, gelooft in morgen! Wat ga ik volgend 
seizoen weer zaaien en wat absoluut nooit meer, 
ik ga nieuwe moesbakken maken en enkele 
planten verplanten, mijn kas zwart lakken en er 
komt zeker een bananen boom!!! 
2 buren op mijn laantje hebben ze staan en als ik 
voorbij loop, waan ik me altijd even in de tropen. 
 
Nu nog even genieten van de laatste mooie 
dagen van deze zomer en dan zullen we niet veel 
meer..., herstel..., nog minder oogsten dan we 
door het seizoen al deden. 
 
Waarschijnlijk groeit het in de kas nog wel een 
beetje door, voor de gene die een kas bezitten. 
 
Mijn kas knapt haast uit elkaar zo vol. Dat moet 
volgend seizoen wel anders. Of en grotere kas! 
Dat zou helemaal super zijn. Maar ja, ik wil nog 
zoveel!  Soms moet je ook gewoon tevreden zijn 
met wat je hebt!  
 

Naast mijn verlanglijstje is er nog genoeg te 
bedenken en te doen komende tijd. Dat houd 
ons lekker bezig en in beweging! Geniet allemaal 
nog even lekker van die enkele laatste 
zonnestralen van de zomer! 
 
Groetjes Cynthia 

  

  

Spanning en sensatie 
 

P 2 BRT-04 Ass. Pol 
Kruisnetlaan Volkstuinlaan Hoogvliet Rotterdam 
171682  2 september 2021 22:14      
 
Op 2 september werd Leen door de meldkamer 
van de politie gebeld met het verzoek om het hek 
van Ons Belang te openen wegens een 
grootschalig onderzoek naar een vermist persoon. 
Aan dit verzoek is voldaan en bij aankomst op de 
tuin werd Leen geconfronteerd met veel politie, 
brandweer met drone uitrusting en een vrijwillig 
speurteam. Er zouden sterke aanwijzingen zijn 
dat iemand uit Rhoon "vermist" was en bij ons 
zou kunnen verblijven. Alle tuinen zijn zover 
mogelijk gecontroleerd door politie en boa’s en 
het drone team van de brandweer heeft het 
complex met een warmtecamera afgezocht. Geen 
verstekeling gevonden. Ook Herman had vanuit 
zijn woning er lucht van gekregen en heeft in het 
kielzog van de zoekploegen de hekjes zo veel 
mogelijk weer dicht gedaan. Leen heeft de vaste 
overblijvers ingelicht. Rond half een was de actie 
op ons terrein afgerond en was de elfplaat aam 
de beurt. Na de Elfplaat is de zoekakte verder 
gegaan richting Spijkenisserbrug. Nog geen spoor 
van de vermiste man. 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden 
 

Er is weer een behoorlijk aantal tuinen van 
eigenaar gewisseld. Zo heeft Puck haar tuin  
verkocht. We noemen haar met name omdat dat 
een van de leden is die al heeeeel lang lid is van 
Ons Belang. Vrijwel net zolang als Sjaan die ook 
haar tuin onlangs heeft verkocht.  
 
We heten alle nieuwe leden van harte welkom op 
onze vereniging en wensen hen heel veel 
tuingenot. 
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 Vlinderstruik Buddleja 

 

Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Deze maand geniet je voor het laatst van de bloei van de vlinderstruik, althans, als je zelf niet 
ingrijpt. Je kunt de bloei nog verlengen tot in oktober!  De vlinderstruik, buddleja davidii, is een 
zeer populaire struik die in veel Europese tuinen staat. Het koolwitje, de citroenvlinder, atalanta, 
maar ook vele andere vlinders en insecten zijn dol op de struik. De zoetgeurende plant bloeit van 
juli tot september en wordt dankzij de seringvormige bloemen ook wel herfstsering genoemd. De 
bladverliezende heester voelt zich thuis in iedere tuin. De vlinderstruik kan wel drie meter hoog 
worden. Er bestaan meer dan honderd verschillende soorten vlinderstruiken in allerlei kleuren en 
vormen. 
 
Verzorging 
• Vlinderstruiken zijn sterke planten en stellen weinig eisen aan de bodem. 
• Een warme standplaats in de volle zon zal de bloei van de aren en pluimen bevorderen. 
• De vlinderstruik houdt niet van natte voeten. Een vochtige bodem (waar water blijft staan) is 

daardoor niet goed geschikt. 
• In het voorjaar kun je de plant vermeerderen door de toppen van afgeknipte takken (zo’n 20 

cm) in vochtige aarde te steken. Nog hetzelfde jaar zal de gewortelde stek stevige takken met 
bloemen ontwikkelen. 

 
Snoeien 
De meeste vlinderstruiken bloeien op eenjarig hout.  
Dat betekent dat de struik aren aanmaakt op jonge takken.  
Voor het behouden van mooie vlinderstruiken heb je  
daarom meerdere snoeimomenten: 
 
• Augustus, september, oktober – Wanneer je de uitgebloeide aren wegknipt kun je de bloei 

verlengen. De struik zal dan steeds meer nieuwe bloemen ontwikkelen. Zo kun je zelfs tot in 
oktober van een bloeiende buddleja genieten! 

• April of mei – In het voorjaar kun je de vlinderstruik het beste een flinke snoeibeurt geven. 
Wanneer je deze verjongingssnoei niet toepast, zal de struik gauw verhouten en weinig 
bloeien. Snoei de plant daarom in april – mei tot zo’n 50 cm boven de grond. 

• Juni – Wil je een compacte vlinderstruik met veel bloei? Haal dan in de maand juni ook nog de 
toppen uit de struik. De vlinderstruik maakt dan bloemen aan op het einde van iedere tak. 
Doordat de takken korter zijn, lijkt de Buddleja een stuk voller en uitbundiger te bloeien. Ook 
zal de plant meer vertakkingen aanmaken. 

 

https://vtv-onsbelang.nl/
https://www.landidee.nl/overig/vlinders-in-je-tuin/

