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VtV Ons Belang Hoogvliet 

Bestuur 
Wellicht ten overvloede, maar elke zaterdagmorgen 
gedurende het seizoen, is er een bestuurslid aanwezig van 
10:00 uur tot 12:00 uur in en om de kantine om uw ideeën te 
horen, uw vragen te beantwoorden en dergelijke. 
 

Sleutelbeleid 
Het alarm op de kantine is weer hersteld. Dit is een eis van de 
verzekering. Er is ook een nieuw veiligheidsslot gemonteerd en 
een beperkt aantal leden heeft nu toegang tot de kantine. 
 
Ook de sloten van de winkel en 100 zullen worden vervangen. 
Dit om weer beter inzicht te krijgen wie toegang heeft. 
 

Zonnepanelen 
De van Shell ontvangen duurzaamheidsprijs wordt volgens plan 
besteed aan zonnepanelen en ledverlichting. De offerte voor 
de zonnepanelen en de installatie is inmiddels toegekend aan 
de firma Zonconcept uit Zwijndrecht. 
 
 
Er worden zeer duurzame panelen geïnstalleerd met een 
minimale CO2 belasting. Op de panelen zit 25 jaar garantie. 
Ook is er garantie op de opbrengst. We krijgen nader bericht 
over de datum van installatie. Het moet bijdragen aan een 
duurzamer “Ons Belang” en ook nog eens goed voor de 
portemonnee van de vereniging. 
 

    Gemaal 
      Het gemaal is door de gemeente Rotterdam  
      vernieuwd. De werkzaamheden aan de  
      technische installaties zijn afgerond en ook 

         is de betrating netjes opgeleverd. Mooi om  
      te zien dat ook dit systeem nu met  
      zonne-energie werkt. 
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Activiteiten  
 

Formule 1  
 
Wist u dat er op racedagen 
Formule 1 gekeken kan 
worden in de kantine?  
 
Het is erg leuk en ook erg 
leerzaam. Er zijn kenners die 
de (soms vreemde) regels 
kunnen verklaren! 
 
Ook is het mogelijk om 
belangrijke voetbalwedstrijden 
met elkaar te bekijken in de 
kantine. 
 
Info op de 
mededelingenborden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdagmiddag 
Wist u ook dat de kantine op 
woensdagmiddag open is van 
12.00 tot 16.00 voor een 
gezellig praatje, een hapje een 
drankje en om een kaartje  te 
leggen? 
 

DE BBQ 
De BBQ van afgelopen 
zaterdag was zeer geslaagd.  
 
Er waren 42 leden in beste 
stemming en met het zonnetje 
erbij was het heel leuk.  
Alle leden die, op welke wijze 
ook,  een bijdrage hebben 
geleverd van harte bedankt! 

 

Volkstuin Fair 

Zaterdag 3 September 

Van 10.00 tot 14.00 

  
Leeg zolder, leeg je schuur, 
alles prijzen, niet te duur. 

  
Kokkerel, bak en kook 

creatief met hout of klei mag ook. 
  

Stek je planten, oogst je fruit 
En stal dan alles netjes uit. 

  
Iedereen is welkom op onze 

Volkstuin Fair 
   

Verkoop van 
brocante spulletjes, 

tweedehands goederen, 
groenten en fruit van eigen tuin, 

stekjes, zaden, planten 
zelfgemaakte creaties, 

  
Deelname met een kraampje/verkooptafel is gratis 

Wel opgeven voor 20 augustus bij 
Patricia 0629290317 / tuin nr 164 

of bij Moniek 0612561462 / tuin 103 
  

Tot ziens op de Volkstuin Fair 

  
--------------------------------------------------------------- 

  

ZATERDAG-MIDDAG-BORREL 
  

wegens groot succes doen we hem nog een 
keer 

 

Zaterdag 30 juli 

Van 14.00 – 16.00 

  
Kom jij ook even bijkletsen? 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Sparren (bericht van SVIN) 
Sinds dit voorjaar lijken de sparren op de 
volkstuincomplexen erg achteruit te gaan. 
De naalden worden bruin en vallen af. Het 
ziet er ongezond uit en het geeft een 
enorme troep op het terras en in het gazon. 
 
Een aantal kap-aanvragen is al 
binnengekomen en doorgestuurd naar de 
gemeente ter beoordeling van de boom-
inspecteur. Het antwoord in een heel aantal 
gevallen is dat de beoordeelde spar aan de 
toppen weer groene punten geeft en de 
verwachting is dat de boom weer volledig 
hersteld. Een kap wordt niet vergund.  
 
Het standpunt van de gemeente is dat een 
gezonde boom geen kapvergunning krijgt.  
 
Is een boom zodanig verzwakt dat er geen 
uitzicht op herstel is, dan wordt een boom 
mogelijk gevaarlijk. Vaak wordt dat 
zichtbaar als er schimmels of 
paddenstoelen op de boom staan.  
 
Ook als de oorzaak de letterzetter is, en de 
kever verspreidt zich snel, ook naar 
naaldbomen in de buurt, dan is het zaak om 
actie te ondernemen.  
 
De boominspecteur van de gemeente zal 
beoordelen of kap wel of niet nodig is. Het 
bestuur kan een kapaanvraag doen via het 
formulier dat hier speciaal voor is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Afvalverwerking 
Zoals in de ALV besproken moet er 
nauwkeuriger gekeken naar het aanbieden 
van afval. De kosten lopen flink op en het is 
een kleine moeite om de (verplichte) 
compostbak te gebruiken voor het tuin 
afval en zoals ook verplicht het grofvuil naar 
het afvaldepot van de gemeente te 
brengen. 
 
Op dit moment kan, als proef, het vuil 
alleen worden aangeboden op woensdag en 
zaterdag tussen 9.00 en 16:00 uur.   
Er zijn nu wekelijks al minder bakken dan 
voorheen en dat is op zich positief! Als dat 
zo blijft gaan de kosten volgend jaar naar 
beneden en vindt iedereen dat terug op de 
jaarrekening. Niet iedereen is echter blij….. 
De proef wordt later geëvalueerd. 
 
Binnenkort is er een gesprek met IRADO om 
afvalscheiding te bespreken. Dat willen we 
graag in het kader van de duurzaamheid. 
 

Schouw door OC 
In opdracht van het bestuur houdt de 
Onderhoudscommissie een zogenaamde 
schouw. Hierbij worden alle tuinen bekeken 
op het onderhoud. Mochten er tuinen zijn 
die niet aan de minimum eisen voldoen, 
dan krijgen de eigenaren een brief waarbij 
ze gemotiveerd worden de tuin netjes te 
onderhouden. Na twee waarschuwingen en 
een gesprek, houdt het op en wordt de 
huurovereenkomst opgezegd. 

https://vtv-onsbelang.nl/

