
 

 

Beste tuinders van de Oostgracht 
Nu het tuinseizoen 2018 naar het einde loopt, is het weer tijd voor een nieuwe uitgave van onze 
nieuwsbrief. Hierin willen we uw aandacht vragen voor enkele activiteiten, die in de komende 
maanden op het programma staan.  

Het gaat onder meer om onderhoudswerkzaamheden op de Oostgracht. De regel is dat ieder lid 
daaraan een bijdrage levert. Het trefwoord hiervoor is “tuindienst”. Onder dit kopje vindt u op de 
tweede pagina een schema met de activiteiten in de laatste maanden van dit jaar. 

Openstelling open monumentendag 
Ook dit jaar deed onze vereniging weer mee aan de Open Monumentendag. Op zaterdag 8 
september konden bezoekers ons complex bekijken en ook groente kopen. Van een aantal 
leden kregen we hiervoor producten aangeboden. We bedanken ieder die hieraan  heeft 
meegewerkt. De open dag trok ongeveer 25 bezoekers.  

Afvalcontainers 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 juni is het al gemeld: de inzameling van grof 
afval op de Oostgracht, is stopgezet. Tot nu toe plaatste de gemeente twee keer per jaar 
afvalkarren op het terrein en werd het afval door vrijwilligers gesorteerd op het 
afvalbrengstation. De privatisering van dit station – het valt nu onder Waardlanden – is er de 
oorzaak van dat verenigingen voortaan worden aangemerkt als bedrijven. En bedrijven moeten 
betalen, als ze afval aanleveren.  

Het bestuur probeert in overleg met de gemeente een oplossing te vinden, maar de gesprekken 
daarover zijn nog gaande. Om die reden kunnen we u op dit moment nog geen bericht doen 
over het gemeenschappelijk afvoeren van afval.  

Onderhoud aan bomen door de gemeente 
In de winterperiode zal er door de gemeente onderhoud worden gedaan aan enkele grote 
bomen op het terrein van de Oostgracht. Het gaat daarbij om bomen die overlast geven of die 
dreigen om te vallen. 

Winterklaar maken van de tuin, tuinenschouw 
De winter komt er weer aan, tijd dus om de tuin winterklaar te maken. Denk aan het opruimen 
van los liggende spullen en afval maar ook aan het goed opbergen van waardevolle zaken. 
Ieder wordt  verzocht om benzine en andere brandstoffen uit de schuur te verwijderen, dit alles 
om vernielingen en brandstichting te voorkomen. Op zaterdag 24 november vindt de 
winterschouw van de tuinen plaats en dan zal er op deze punten worden gelet. 

Nieuwsbrief herfst 2018 



Bij de tuinenschouw wordt ook aandacht besteed aan het volgende:   

• de afstand van compostbakken tot aan het water in de gracht, deze moet minimaal 1,5 
meter zijn; 

• de talud langs de waterkant mag niet zijn opgehoogd met takken of ander groenafval. 
Ook moet er geen materiaal geplaatst zijn tegen de knotwilgen langs de waterkant, 
waardoor deze scheef gaan staan; 

• plastic afval en verpakkingsmateriaal moet zijn opgeruimd om te voorkomen dat het 
wegwaait of verbrokkelt. Veel plastic is niet UV bestendig; 

• het onderhoud van de tuin, schuren en kassen moet voldoende zijn, zodat er sprake is 
van een nette aanblik en er geen risico is dat er zaken, zoals plastic of dekbedding, 
wegwaaien.  

Mochten de genoemde punten nog aandacht nodig hebben, dan verzoeken we u om dat zo 
veel mogelijk voor 24 november in orde te maken. 

Tuindienst 
Op twee zaterdagen, 17 november en 15 december, van 9:00 tot 13:00 uur,  worden meerdere 
klussen aangepakt. Verzamelen om 9 uur bij het Èerpelhok. 

Activiteiten 4e kwartaal 2018 

Tuindienst: Aard van werkzaamheden: Datum: 

Klusdag 1 
Meerdere activiteiten: onderhoud pad, 
bomen zagen, maaien, kleine 
reparaties etc. 

17 november 

Klusdag 2 Idem + bonenstaken maken 15 december 

Aanmelden: Frenk van Leersum, email: tuindienst@oostgracht.nl 

Leden die in 2018 nog niet hebben deelgenomen aan werkzaamheden, kunnen door 
deelname aan de bovenstaande activiteiten alsnog voldoen aan hun verplichting. 

 

Knotdag 
In overleg met de gemeente en de stadsvogeladviseur Johan Sterk wordt er in de komende 
winter weer een boomknotdag georganiseerd. Gezamenlijk willen we bomen die geknot moeten 
worden, onder handen nemen. Meer informatie hierover volgt nog.  



Jaarnota’s 
Binnenkort zullen de jaarnota’s voor de tuinhuur en contributie 2019 worden opgemaakt en 
verstuurd. Dit zullen we weer zoveel mogelijk per e-mail doen. We vragen u om voor het einde 
van het jaar te betalen, zoals het huishoudelijk reglement dat voorschrijft.  

Opzegging, tuinen te ruil 
Mocht u overwegen om uw lidmaatschap op te zeggen: de uiterste datum voor opzegging is 1 
november. Van twee leden, Marc Broers en Edith Brandenburg, is al bekend dat ze vertrekken. 
Het gaat om de tuinen 2 en 28.  

Tuin 28 wordt te ruil aangeboden. Tuin 2 wordt niet te ruil aangeboden maar in plaats daarvan 
tuin 31. Dat heeft de volgende de achtergrond. De heer Theo van Buren, die nu tuiniert op tuin 
31, heeft toen hij in 2015 lid werd van onze vereniging, gevraagd of hij een tuin dicht bij de 
ingang aan de Flank zou kunnen krijgen. Dat was toen niet mogelijk. De reden van zijn verzoek 
was, dat zijn echtgenote slecht ter been is. Tuin 31 is voor haar niet bereikbaar. Bij tuin 2, die 
vlak bij de ingang ligt, is dat anders. Vandaar dat het bestuur nu besloten heeft om tuin 2 toe te 
wijzen aan de heer Van Buuren en tuin 31 te ruil aan te bieden. 

Mocht u belangstelling hebben voor tuin 28 of 31, dan kunt u dit melden aan het bestuur. De 
uiterste datum hiervoor is 15 november.  

Ten slotte 
Onze huidige webmaster, Marc Broers, neemt afscheid van onze vereniging. We bedanken 
Marc voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, als bestuurslid, als beheerder van onze 
website, facebook en twitter en van de publicatieborden bij de ingangen van de Oostgracht en, 
niet in de laatste plaats: voor de opmaak van de nieuwsbrief! Het bestuur bekijkt nog hoe de 
taken van Marc precies verdeeld gaan worden. Zodra meer bekend is, doen we u bericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur van Volkstuindersvereniging Oostgracht 

 


