JAARVERSLAG VVE EN TUINCOMMISSIE 2020:
JANUARI:
Het nieuwe jaar werd ingeluid met mooi siervuurwerk op de parkeerplaats bij de ingang.
Tijdens de diverse bestuursvergaderingen gedurende het gehele jaar zijn zoals
gebruikelijk onder andere veelvuldig de volgende punten besproken:
*
*
*
*
*
*
*

Budgetten;
Afvalverwerking;
Ins- en Outs met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering:
Aanpassen Reglement en Statuten
Ingekomen stukken en de reacties daarop;
Contact Bestuur Volkerak;
Controle op uitgaven door Commissie van Toezicht

Voorts zijn het bestuur en de tuincommissie gedurende het gehele jaar veelvuldig bij
elkaar geweest en zijn veel zaken aan de orde gekomen. Deze worden verder per maand
verder uiteengezet.
FEBRUARI:
In deze maand kreeg het bestuur van de tuincommissie het verzoek om de leden te
attenderen op de Reglementsafspraken met betrekking tot de hoogte van de hagen op het
park.
MAART:
Corona, het Covid19 raakt ook ons park. De veiligheidsregio kondigt maatregelen aan
waaraan wij als recreatiepark ons ook aan moeten houden. De belangrijkste is wel zo min
mogelijk bewegingen van- op en naar het park!
Onze gezamenlijke opruimdag wordt derhalve opgeschort tot nader order.
De algemene ledenvergadering vond plaats op 7 maart j.l. en is goed bezocht.
Een aantal bestuursleden wilden zich niet beschikbaar stellen en zijn bedankt voor hun
inzet. Nieuwe leden worden voorgesteld en zonder bezwaar welkom geheten.
Tijdens deze vergadering worden de voorgestelde wijzigingen in onze Statuten met
meerderheid van stemmen door de leden goedgekeurd!
Het bestuur komt diverse keren bijeen. Nadat de taakverdeling onder de leden weer eens
werd opgefrist, gaat het bestuur aan het werk.
De voorzitter stortte op de website van ons park en heeft deze up to date gemaakt.

Met de heren Troost van Patrisan Exploitatie maatschappij BV worden afspraken gemaakt
omtrent de kosten en de verdeling van aanleg van het asfalteren en de nieuwe
parkeerplaatsen.
APRIL:
Ter voorbereiding op het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de wegen en
parkeerplaatsen op het park vindt er deze maand een “rondje” op het park plaats. Patrisan
Exploitatie maatschappij BV, Tanis en een aantal leden van de VVE waren hierbij
aanwezig. Tijdens deze ronde werd in kaart gebracht waar nog aanpassingen dienden te
worden gedaan aan hagen etc, grenzend aan de wegen en parkeerplaatsen. Ook werden
er afspraken gemaakt met betrekking tot de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen en het
langer maken van de parkeerplaatsen aan het eind van het park.
Na diverse communicatie en specifiekere uitleg over het verwijderen van mooi groen en
het aanleggen van nieuw vers groen kon een ieder uiteindelijk instemmen met de beoogde
plek van de nieuwe parkeerplaatsen.
Nieuwe leden worden in deze maand welkom geheten.
Een enkel punt het telkens terugkerend probleem te weten “ te hard rijden op het park”
wordt weer gemeld bij VVE.
MEI:
Na jarenlange discussie, deze maand eindelijk een oplossing voor een aantal coniferen op
het park! Tevens worden diverse leden aangeschreven over regels met betrekking op
tuinruimte- en onderhoud.
De tuincommissie doet zijn uiterste best het park te verfraaien door onderhoud en het
aanplanten van nieuw groen. Deze maand wordt helaas geconstateerd dat 1 van de
nieuwe planten is weggenomen en een veel kleinere plant is teruggeplaatst. Helaas is de
dader onbekend.
In verband met onvoorziene en dus niet eerder begrootte kosten betrekking hebbend op
de komende asfalteringswerkzaamheden, wordt een tussentijdse algemene
ledenvergadering uitgeroepen.

JUNI:
13 Juni j.l. vindt de tussentijdse algemene ledenvergadering plaats.
Het enige agendapunt was:

*

Overschrijding van de in december 2019 vastgestelde begroting en het verkrijgen
van goedkeuring hiervoor. Alle leden zijn akkoord!

Deze maand diverse aandachtspunten:
- Voor de eerste keer problemen door “gestort” vet in het riool!
- Nogmaals haaghoogtes en onderhoud tuinen;
- Tuinonderhoud, bomen, schuttingen;

JULI:
Vanwege de geplande asfalteringswerkzaamheden worden bewoners deze maand
aangeschreven ivm haaghoogtes en vooral breedtes, met het doel de werkzaamheden
vloeiend te laten verlopen en tot een goed einde te brengen.
Tijdens deze mooie zomerperiode worden wij ook verblijd door een bezoek van reetjes en
kalfjes, dit mooie bezoek werd vastgelegd door een lid van het park. Foto’s van dit
heuglijke feit zijn terug te vinden op onze site!
AUGUSTUS:
Er komen steeds meer meldingen over de (slechte) mate van onderhoud van het
openbare groen op het park. Deze werkzaamheden worden in opdracht van Patrisan
Exploitatie maatschappij BV verricht door de fa Tanis. Beiden gaan hierover in gesprek.
Deze maand ook diverse meldingen over uiteenlopende zaken, zoals o.a.:
- Slecht tuinonderhoud;
- Parkeren door Volkerak huurders op ons park;
- Wederom vet in riool;
- Te hard rijden op het park;
- Last van kattenstront in tuin;
SEPTEMBER:
De geplande asfalteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Voorafgaande hieraan werden ook diverse delen algemene grond “schoongemaakt!’
Hiervoor dank aan de leden van de tuincommissie en speciale dank aan Daan, vanwege
zijn coördinerende rol hierin.
Door het positieve gehoor dat de leden eerder hebben gegeven aan de oproep om hagen,
struiken etc op orde te maken, zijn de werkzaamheden zonder problemen uitgevoerd.

Een ieder wordt hierbij hartelijk bedankt voor hun inzet!
Wederom diverse meldingen, zoals o.a.:
• Huisvesting arbeidsmigranten en problemen dat dit met zich mee kan brengen;
• Omtrent het asfalteren;
• Diverse Leden aangaande zaken;
OKTOBER:
Wederom problemen met de rioolput! Leden geïnformeerd! Tevens inspectie en reparatie
van de put. Hopelijk zijn hiermee de problemen opgelost.
Deze maand is de voorzitter op werkbezoek bij Patrisan Exploitatie maatschappij BV
geweest.
Diverse zaken besproken, te weten:
• Groenonderhoud openbaar groen door Tanis;
• Slecht werkende rioolput;
• Onderhoud slootkanten;
Tevens is er diverse keren gebrainstormd over het terugplaatsen van de snelheid
beperkende drempels en vooral waar en in welke vorm. Momenteel is een proef opstelling
gerealiseerd. Afhankelijk van de bevindingen wordt verder nagedacht over de totale terug
plaatsing. Helaas is dit noodzakelijk, wanneer stapvoets rijden kennelijk niet mogelijk is
door een aantal!
Door de tuincommissie zijn inmiddels mooie struiken, planten en bomen aangeschaft en
geplaatst ter hoogte van de woning 33/34 en volgens afspraak groen aangeplant langs de
nieuwe parkeerplaatsen. De berg aarde naast de nieuwe parkeerplaatsen is met behulp
van een bewoner netjes opgeruimd.
Ook is het informatie bord weggehaald en verlichting aangebracht, dit alles met dank aan
de tuincommissie.

NOVEMBER:
Deze maand wederom een aantal woningen van eigenaar en huurders gewisseld.
Helaas hebben een zestal dieren, sierkippen en konijnen het leven moeten laten door een
moordpartij van een loslopende of losgebroken hond. De dieren hebben deze aanval, nota
bene in hun eigen hok, helaas niet overleefd!

Deze kwalijke en netelige kwestie is inmiddels door beide partijen besproken in in der
minne geschikt!
Het spreekt voor zich dat honden aan de lijn horen en indien kwaadaardig gedrag
vertonen, een muilkorf dienen te dragen.
Uitwerpselen dienen ten alle tijden te worden opgeruimd.

DECEMBER:
December, de laatste maand van het jaar en helaas nog steeds in het teken van Corona!
Door toename van het aantal besmettingen worden de opgelegde beperkingen groter.
De nieuwjaarsborrel wordt derhalve afgelast.
Samenstelling Bestuur.
Dhr. D. Breederveld (2021)
Dhr. R. Bénard (2022)
Mevr. W. Van Straaten (2023)
Dhr. C. Molders (2024)
Mevr. H. Van der Horn (2025)

- Algemeen bestuurslid belast met tuincommissie zaken
- Voorzitter en organisatie
- Secretaris externe zaken
- Penningmeester
- Secretaris interne / ledenadministratie.

Samenstelling Tuincommissie.
Dhr. J. Van Gulik (2021)
Dhr. W. Van de Berg (2022)
Dhr. D. Bender (2023)
Samenstelling Commissie Van Toezicht.
Mevr. C. Boender (2021)
Dhr. A. Hobbel (2022)
Dhr. J. Van Gulik (2023)
(tussen haakjes het jaar van aftreden)

