
 

 

 

 

 

Beste tuinders van de Oostgracht,  
 
Nu het tuinseizoen 2020 naar het einde loopt, is het weer tijd voor een nieuwe uitgave van onze 
nieuwsbrief. Door de coronacrisis was het een bijzonder jaar. Wij hopen dat u allen gezond bent 
gebleven. Wat zeker is dat ieder de gevolgen van de crisis gemerkt heeft, de een meer dan de 
ander, en ook voor onze vereniging betekende het, jammer genoeg dat veel gezamenlijke 
activiteiten geen doorgang vonden. 
 
In deze nieuwsbrief willen we uw aandacht vragen voor zaken, die in de komende maanden 
gaan spelen 
 

Algemene ledenvergadering (ALV)  
 
Tot nu zijn we vanwege de coronaperikelen niet in de gelegenheid geweest om een algemene 
ledenvergadering (ALV) te organiseren. Normaal vindt die voor de zomervakantie plaats. 
Aanvankelijk had het bestuur de gedachte om de ledenvergadering dan maar een jaar over te 
slaan, maar wettelijk gezien is dat niet juist. Er is een mogelijkheid tot uitstel van de 
vergadering, maar niet om helemaal geen vergadering te houden. Die kan ook plaatsvinden in 
de vorm van een videobijeenkomst. 
 
We moeten ermee rekenen dat we dit jaar niet meer fysiek bijeen kunnen komen, de huidige 
situatie zal nog wel even voortduren. Daarom is het bestuur van plan om de ALV op een andere 
manier te organiseren. We doen het via video en gaan als volgt te werk: 
 

• De agenda en bijhorende stukken zenden we u toe op 29 oktober. Dat gebeurt per 
email, of als u geen email heeft, per post. Per email of telefonisch kunt u vragen stellen 
over de agenda en opmerkingen doorgeven. Dat kan tot 9 november.  

• Op woensdag 4 november, 20 uur, kunt u inloggen voor een test, of alles werkt, want 
voor sommigen van ons is een videovergadering dagelijkse kost, maar voor anderen 
zeker niet. 

• Op donderdag 12 november, 20 uur, vindt de ALV plaats per video. 
 
Volgens het rooster van aftreden van bestuursleden zijn Karel van Waveren (penningmeester) 
en Frenk van Leersum (coördinatie tuindienst) aan de beurt om af te treden. Ze stellen zich 
beiden herkiesbaar.  
 
Zoals hierboven is aangegeven: op 29 oktober doen we u verder bericht.  

Bodemonderzoek 
 
De Provincie Zuid-Holland heeft een onderzoek ingesteld naar lood. Zoals bekend kan deze stof 
schadelijk zijn voor de gezondheid, vooral bij jonge kinderen. Om die reden zijn 
kinderspeelplaatsen onderzocht. Daarna is het onderzoek uitgebreid naar volkstuinen. Op 19 
augustus is het Oostgracht complex op 80 plaatsen bemonsterd. De uitslagen zijn nog niet 
bekend. Zodra we meer weten, doen we u bericht. 
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Winterklaar maken van de tuin, tuinenschouw op zaterdag 14 november 
 
De winter komt er weer aan, tijd dus om de tuin winterklaar te maken. Denk daarbij 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.  
 
Bij de tuinenschouw, die plaatsvindt op zaterdag 14 november, wordt ook aandacht besteed 
aan het volgende:   
 

• de afstand van compstbakken 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 mag er geen materiaal geplaatst zijn tegen de knotwilgen langs de waterkant, omdat 
die daardoor scheef gaan staan; 

• taluds, die geen onderdeel uitmaken van een tuin, moeten vrij zijn van afval, meubilair, 
compostbakken enz. (taluds mogen niet in gebruik zijn als tuin). 

• plastic afval en verpakkingsmateriaal moet zijn opgeruimd om te voorkomen dat het 
wegwaait of verbrokkelt. Denk aan lege potjes of tie wraps. 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 dakbedekking, 
wegwaaien.  

 
Vorig jaar hebben we op de zaterdagen na de tuinenschouw leden gelegenheid geboden om 
met het bestuur de resultaten van de schouw te bespreken. Van die gelegenheid is weinig 
gebruik gemaakt. 
 
Daarom volgen we dit jaar een eenvoudigere procedure: 
 
Kort nadat de schouw is uitgevoerd, ontvangen de leden van wie de tuin nog niet op orde was 
een bericht met foto’s met daarbij een datum waarop het achterstallige onderhoud moet zijn 
uitgevoerd. 
 
Na deze datum controleert het bestuur of het onderhoud is uitgevoerd. Is dit niet het geval dan 
volgt er een schriftelijke waarschuwing (art. 10, huishoudelijk reglement).   
 
Tenslotte nog een oproep om de tuinenschouw te vergemakkelijken: zorg ervoor dat u in de 
weken voor de tuinenschouw uw tuin zoveel mogelijk opruimt.  De tuin heeft nog niet gespit te 
zijn; het gaat erom dat er geen losse zaken of afval meer aanwezig zijn. 

 

 

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. 
 
 

Tuindienst 
 
Vanwege de coronacrisis plannen we geen klusdagen meer in 2020. Voor noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden zal het bestuur individuele leden benaderen. 
 
Dit jaar zien we er ook vanaf om € 50 in rekening te brengen bij leden die niet aan de tuindienst 
hebben meegedaan. Degenen die in 2020 geen tuindienst hebben gedaan, komen in 2021 als 



eerste aan de beurt. Eind 2021 bekijken we dan wie er in de twee genoemde jaren niet aan de 
tuindienst heeft deelgenomen en € 50 verschuldigd is. 
 
  

Afvoer van snoeihout, houtsnippers 
 
Tijdens het afgelopen voorjaar zijn er in de griend geen houtsnippers gemaakt. Dat gaat 
binnenkort gebeuren. U ontvangt hierover nog bericht, want er komen dan weer snippers 
beschikbaar voor gebruik op de tuinen. 
 
In de winter zal een gedeelte van de griend weer geknot worden. Ook dan worden er 
waarschijnlijk weer houtsnippers gemaakt, door de medewerkers van Avres die het werk 
uitvoeren.  
 
Als Avres bezig is met de werkzaamheden – waarschijnlijk in januari en februari 2021 - kunnen 
de leden ook snoeihout van hun tuin in de griend  brengen. Als het zover is, ontvangt u 
daarover bericht. 
 
 

Opzegging, tuinen te ruil 
 
Gerrit Rotman, tuin 3, heeft de huur tegen eind 2020 opgezegd. Zijn tuin wordt te ruil 
aangeboden. Mocht u belangstelling hebben voor deze tuin, dan kunt u dit binnen 2 weken 
melden aan het bestuur, dat wil zeggen vóór 4 november.  
 
En mocht u van plan zijn, om uw lidmaatschap te op zeggen, laat u ons dit dan snel weten, en 
wel vóór 1 november, zodat we nog tijd genoeg hebben om voor de jaarwisseling kandidaat-
leden te benaderen en de overdracht te doen. 
 
 

Jaarnota’s 
 
Kort na de algemene ledenvergadering zullen de jaarnota’s voor de tuinhuur en contributie 2021 
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.  
 

Ten slotte 
 
Tot slot wensen we u een goede gezondheid toe. Laten we de coronaregels zo goed mogelijk in 
acht nemen, ook op de Oostgracht. En we hopen dat we elkaar kunnen spreken via het 
beeldscherm op 4 en 12 november. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het Bestuur van Volkstuindersvereniging Oostgracht 
 

 


