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Nora de Groen, bestuurslid

Algemene
Ledenvergadering
2019 zal worden gehouden
op 6 april vanaf 14:00 uur
in de Daltonschool.

Werkzaamheden

Cursussen op de agenda

Het seizoen is nog maar nauwelijks begonnen, maar
op het park is in de wintermaanden hard gewerkt.
Hierbij een resumé. Om te beginnen is de opslag na
een lange aanloop van overleg en offertes eindelijk
opgeruimd en zijn de oude verzakte bielzen
vervangen door een nieuwe afscheiding.
In het vlinderbos is het blok met gemeentegroen
(Chinese kamperfoelie) verwijderd. We
krijgen zo ruimte om een meer gevarieerde
beplanting te zetten die voedsel biedt aan insecten
en vogels.
De gemeente heeft in het kader van het programma
voor de essenkap ook op ons park de daarvoor
aangewezen exemplaren gerooid.
Naar aanleiding van de recente inbraken is de
gemeente van plan de dam aan de noordzijde van
het park weg te halen zodat het park daar niet meer
over land te betreden is. Het bestuur dringt aan op
een snelle actie en heeft daarover contact met de
gemeente en met het AVVN.
Vrije tuinen
• Tuin 64 met stenen huisje en kas. 6.400,• Tuin 78 met stenen huisje. 5.800,• Tuin 89 met stenen huisje en kas. 5.000,• Tuin 102 met huisje en kas. 2.500,• Tuin 101 verhuur tot maximaal 2020.
• Tuin 118 en 129

contact met het bestuur:

2 maart Tuinplanning, wisselteelt,
grondbewerking en zaaien. We oefenen op
tuin 99 met het zaaien van wortels.
13 april Composteren op eigen tuin.
Vooral geschikt voor beginnende tuinders!
Kijken naar goede plekken voor de eigen
composthoop. Uitleg en praktisch werken.
Start 13:00uur, deelname gratis.
Meld je aan via de website. Een mailtje
naar het bestuur mag ook.

Het bestuur heeft het verzoek ingediend voor
een vergunning om 1 grote spar weg te halen
(deze staat erg scheef) en om een aantal elzen
te knotten, in het kader van het
boombeheerplan. Ook is door ons precies
aangegeven welke paden met voorrang moeten
worden vernieuwd. Dit is erg duur; daarom
zullen alleen de (delen van) paden die het
slechtst zijn worden hersteld.
Tenslotte. De afgelopen ledenvergadering heeft
de groencommissie een mooi entreeplan
gepresenteerd. Dit is door de commissie verder
uitgewerkt en aan het bestuur aangeboden. We
willen dit plan graag een stap verder brengen en
hebben daarvoor overleg gevoerd met de
gemeente. Er is nu toestemming om met
professionele hulp het plan te laten toetsen aan
de inpassing in ons park als geheel en de
uitvoering te kunnen aanbesteden.
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