
 

Berichten uit het bestuur  
Editie 1 – Juni 2022 

 
U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de bestuurskamer voor vragen en/of opmerkingen. 

 

 Schuttingen op de vereniging!  

Omdat er in de afgelopen Algemene ledenvergadering besloten is van 1 schuttingsdeel op de tussenafscheiding 
tussen twee tuinen (wat in het HHR stond) over te gaan naar 3 schuttingsdelen. We verzoeken alle leden dit zo snel 
mogelijk in orde te maken. Wij zijn ons ervan bewust dat het nu bloeiseizoen is, is de uiterlijke datum 1 september 
om het in orde te krijgen. Begin september zal dit ook gecontroleerd gaan worden.   

 

Loophek hoofdingang 

Omdat we een openbaar wandelpark zijn, hebben wij openingstijden dat het loophek open moet zijn.  
De openingstijden zijn: 1 april - 1 oktober: 09.00 - 19.30 uur 
    1 oktober – 1 april: 09.00 - 16.30 uur 

Wij vragen u dus het loophek ook echt binnen deze tijden open te houden.  

 Waterput hoe moet die zijn! 

Veel waterputten voldoen niet aan de reglementen die in het HHR staan. Om schade te voorkomen moet 
de waterput zijn opgetrokken van deugdelijk watervast materiaal en volgens de volgende afmetingen:   

De volgende maten voor de watermeterputten zijn van kracht:  

     

    
   

            60 cm  

 De watermeter moet minimaal op 80 cm diep zitten.  Ook dient er 10 cm ruimte onder de watermeter en 
de hoofdkraan te zijn.  Wilt u hier extra naar kijken en uw waterput in orde maken.  

 

 

    
  

            

40   cm     
          



 

 Controle tuinen 

De TCC  is in 1e week van mei al langs geweest en zal ook in de 1e week van juli en de 1e week van 
september weer langskomen. Eventuele her controles doen wij in de 3e week van bovengenoemde 
maanden. Dit zal volgend seizoen ook op het mededelingenbord komen te staan. Na de eerste controle 
krijgt U een schriftelijk bericht als er iets niet in orde is. Na 2 weken volgt de her- controle. Mocht er dan 
het een en ander zijn wat nog niet verbeterd is volgt een gesprek er met het bestuur.  

  Ratten  

Er zijn bij het bestuur meerdere klachten ontvangen over de rattenoverlast op onze vereniging. Als eerste 
hebben wij geprobeerd de gemeente in te schakelen, maar zelfs naar meerdere mails en telefoontjes. 
Echter de gemeente onderneemt geen actie! 

Hierdoor hebben wij het heft maar in eigen hand genomen. Als je in middag lekker in het zonnetje zit en er 
lopen 3 ratten onder je stoel en tussen je benen door, dan word je daar niet vrolijk van.  Ook het gevaar om 
ziektes te verspreiden is bij ratten groot.   

Hierdoor hebben wij de Buitengewone Algemene Ledenvergadering voorjaar 2022 uitgeschreven.  

Wat kan je zelf doen om de rattenplaag te verminderen.  

De beste manier om ratten en muizen uit de tuin te houden is door het nemen van weringsmaatregelen. 
Dit kun je doen op verschillende manieren. 

Knaagdierpreventie in de tuin 

Verwijder schuilplaatsen rondom gebouwen en schuren. Dicht kleine gaatjes en kiertjes af om te 
voorkomen dat ze je huis binnendringen. Ratten hebben slechts een kier van 15 mm hoog nodig om 
doorheen te kunnen, 

Verwijder potentiële broedplaatsen door je tuin schoon en netjes te houden. Verwijder snoeiafval, stapels 
hout en snoei overgroeide plekken. 

Bewaar afval in afsluitbare vuilcontainers. Zorg ervoor dat deksels dichtzitten en dat vuilnisbakken waar 
etensresten in zitten, niet te lang buiten blijven staan. 

Strooi geen vogelvoer op de grond. Gebruik ook geen vogelvoedertafel of -mand, of bollen van vogelvoer 
die je kunt ophangen om vogels te voeren. 

Zet geen voer voor zwerfkatten neer in je tuin.  

De uitslag van de BALV krijgt u zsm.  

  

 

 


