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Nieuw waterbeheer De Wiers.
Samen met vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein is de situatie van het waterbeheer rond ons
volkstuinenpark De Wiers bekeken. Geconcludeerd is dat de stuw in de sloot op het
lage gedeelte van De Wiers, bij tuin W011, meer kwaad doet dan goed. Het belet
de snelle afvoer van overtollig water, bv. na een hevige regenbui.
Besloten is om de pomp stil te leggen om te laten zien dat het water inderdaad niet
te hoog komt. De stuw zal worden weggehaald, zodat het water weer zonder hinder
kan wegstromen. Het resultaat zal zijn dat het water nooit hoger komt dan 30-35
cm onder maainiveau, zodat iedereen kan tuinieren zonder wateroverlast.
Houd de sloten vrij van waterplanten
Ook wordt aandacht gevraagd voor het slootbeheer. Als je tuin grenst aan een sloot
dan moet je er ook voor zorgen dat de sloot schoon blijft van waterplanten. Dit om
een goede afvoer van het water te garanderen. De laatste jaren is hierin niet door
iedereen aandacht aan besteed. Komend najaar zal door een aannemer de sloten
worden geschoond en gebaggerd. Na die grote klus gaan we als vereniging serieus
aandacht besteden aan het open houden van onze sloten. Dat betekent dat alle
leden moeten zorgen dat hun deel van de sloot vrij blijft van waterplanten.
Bijentuin
De bijen op onze tuin hebben dit seizoen gezorgd voor een aantal potten heerlijke
honing. De meeste mensen die hier van wilden profiteren hebben inmiddels een of
meerdere potjes aangeschaft. Omdat er maar een paar kasten op de tuin stonden
dit seizoen is de opbrengst dus beperkt. A.s. woensdagmorgen worden de laatsten
verkocht.
Hopelijk kunnen we volgend jaar op deze locatie door en hopen we op een iets
grotere opbrengst.
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Contact gemeente IJsselstein
Medewerkers van de gemeente IJsselstein hebben een bezoek gebracht aan het
Klaphek. Er is gesproken over het onderhoud van het groen rond het tuinenpark, de
toegangsweg vanaf de Lek, het voet/ fietspad langs de Kromme IJssel en ook over
de waterhuishouding, de pijpleiding tussen de aanvoersloot en de sloot langs het
tuinencomplex. We willen duidelijke afspraken maken over wie, waar
verantwoordelijk voor is. Het hoogheemraadschap wordt ook betrokken in dit
overleg. Het was een goed overleg en een volgend gesprek is gepland. In een
volgende Verenigingsnieuws hopen we meer te kunnen melden.
Afvoer van tuinafval
We zien op tuinen die niet worden verhuurd steeds vaker afvalhopen van
plantenafval. Het is niet de bedoeling dat je je tuinafval ‘over de schutting gooit’.
Het beste is om een eigen composthoop te hebben op je tuin. Als je dat per sé niet
wilt dan moet je het afval afvoeren naar de gemeentewerf.
Houd de paden vrij van onkruid
Op enkele plekken op de Wiers groeit het onkruid alweer over de paden, vooral de
tussenpaden. Let erop dat je dat deel van het pad dat grenst aan jouw tuin vrij
houdt van onkruid. Naast het onderhoud van je tuin is het onderhoud van de
aangrenzende paden ook de verantwoordelijkheid van de tuinder.
Klusochtend 3 september
Zoals bekend is iedereen ingedeeld voor de klusochtenden, zie het klussenrooster
op de publicatieborden van de tuinen en de website. Zaterdagochtend 3 september
is er weer klusochtend. Alle leden die aan de beurt zijn krijgen een aparte mail.
Iedereen die nog niet zijn verplichte verenigingsklus heeft kunnen uitvoeren krijgt
de kans om dit alsnog te doen. Je kunt je aanmelden via info@onsbelangnieuwegein.nl
Sluitingstijd automatisch hek
Let op, het wordt ’s avonds alweer wat sneller donker. Zoals bekend werkt je
handzender niet meer na zonsondergang. Je kunt er dan alleen nog uit door hulp te
vragen via de aangegeven telefoonnummers bij het hek. Afgelopen twee weken
moest al drie keer leden uit de tuin ‘worden bevrijd’. Ook is weer geprobeerd het
gesloten hek open te trekken. Dit kan echt niet. Het kan grote schade opleveren
aan de motor. Laat je niet verrassen en zorg dat je op tijd je tuin verlaten hebt.
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Tuinregels
Nog steeds merken we dat de regels voor het bouwen van huisjes, kassen en
andere bouwwerken niet altijd worden nageleefd. Kijk eerst in het informatieboekje
of op onze website www.onsbelang-nieuwegein.nl (onder het kopje: info voor leden
- regels bouwen op de tuin en schilderwerk) voordat je aan de slag gaat. Hierin
staan de tuinregels en kun je precies lezen wat is toegestaan. Alle bouwwerken die
niet voldoen aan de regels moeten weer worden afgebroken. Laat het svp niet
zover komen.
Oproep voor nieuwe leden voor de PR-groep
De huidige leden van de PR-groep hebben aangegeven dat ze stoppen met hun PRactiviteiten. De PR-groep heeft als doel om onze tuinvereniging onder de aandacht
te brengen en het aantal leden te vergroten. Om nieuwe leden te werven
organiseren we bv. jaarlijks een open dag en oogstfeest en staan we op de
Vreeswijkse markt. We zijn op zoek naar leden die het leuk vinden om de PR te
verzorgen, zoals het maken van de nieuwsbrief, het onderhouden van de website,
facebook, aankondigingen van activiteiten en aanleveren van nieuwsartikelen aan
regionale media.
Heb je ideeën of wil je meewerken aan de communicatie voor de vereniging, stuur
dan een berichtje naar info@onsbelang-nieuwegein.nl
Bestuurswisseling
Drie bestuursleden hebben aangegeven dat ze het bestuur gaan verlaten. Wim
Bassa gaat verhuizen, Adrie Kaljee gaat in IJsselstein tuinieren en Han Brinkman
heeft niet voldoende tijd meer voor zijn bestuurstaken. We zijn dus op zoek naar
nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe penningmeester. Vind je het leuk om
je positief in te zetten voor de vereniging, neem dan eens contact op.
Volgende bestuursvergadering
Volgende vergadering van het bestuur is op maandag 5 september 2016. Wil je een
agendapunt opgeven? Doe dit dan via info@onsbelang-nieuwegein.nl
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