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1. TERUGBLIK OP VOORJAARSVERGADERING
Op zaterdag 13 mei was de voorjaarsvergadering. Het was een soepele, korte
bijeenkomst waar de financiële cijfers over
2016 zijn goedgekeurd. Verder is Jan Piet
Jacobi benoemd als penningmeester. Hij had
informeel al wat aan die functie ‘gesnuffeld’,
maar kan nu officieel aan de slag. Ook zijn
mevrouw Hoezee en de heer Wokke benoemd
in de kascontrolecommissie.
In de vergadering is ook een presentatie
gegevens over veiligheid. Jan Snoek heeft
uitgelegd wat tuinders moeten doen in het
geval van brand en bij andere calamiteiten.
Tip: is uw tuinnummer goed zichtbaar vanaf
het pad? In noodgevallen is het belangrijk dat
hulpdiensten zonder zoeken de juiste tuin
kunnen bereiken. Dit kan mensenlevens
redden. Het bestuur is mede daarom bezig
met de voorbereiding van een nieuwe,
duidelijke bewegwijzering op ons tuinpark.
2. VERHUUR GROENKAR
Het is weer mogelijk om een groenkar te
huren. Dat houdt in dat er op zaterdag tussen
11 en 12 uur een kar bij uw tuin wordt
geplaatst en dat u deze zelf vult met
groenafval. De gevulde kar wordt in overleg
met de groenploeg voor 12:30 uur weer
opgehaald.

naar een andere datum. Bij annuleren wordt
geen geld terug gegeven. Iedere zaterdag
worden maximaal twee karren verhuurd. Om
teleurstelling te voorkomen: wees er snel bij.
Wilt u gebruik maken van uw eigen
aanhanger? Dat kan. In dat geval rijdt de
tractor uw aanhanger heen naar uw tuin en
terug naar de parkeerplaats, onder dezelfde
voorwaarden. Dit gebeurt voor uw eigen
risico.
3. RESULTAAT GASCONTROLES
In maart en april zijn de gasaansluitingen
gecontroleerd bij alle 225 huisjes op ons
tuinpark. Bij 65 huisjes bleek de gasslang en/of
de drukregelaar niet in orde. Dit grote aantal
van 29% heeft het bestuur onaangenaam
verrast. Na aanschrijving zijn er hiervan nog 15
overgebleven.

Met de betreffende tuinders zal het bestuur
persoonlijk contact opnemen en hen wijzen
op de gevolgen van hun gevaarlijke gedrag.
Het bestuur heeft alleen de veiligheid
buitenshuis gecontroleerd. Maar hoe veilig is
het aan de binnenkant van uw huisje? Denk
aan de geiser, koelkast en kachel. Zijn die goed
aangesloten? U bent daarvoor als tuinder zelf
verantwoordelijk!

U kunt een groenkar bestellen in de winkel,
vooruit betalen. De kosten bedragen € 5,- per
kar. De reservering kan niet gewijzigd worden

Neem de tijd om alles goed te controleren.
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan
gerust contact op met het bestuur. Zij geven u
graag advies, want `voorkomen is beter dan
genezen`.

4. DONATIE TERRASMEUBELS
Tijdens de (druk bezochte) opening van het
seizoen, bleek dat een groot aantal van de
terrasstoelen dusdanig verroest was, dat
vervanging noodzakelijk was, zodat kleding
niet langer vuil wordt.
In onze zoektocht naar een betaalbaar
alternatief, werd het bestuur aangenaam
verrast door Satelliet Meubelen uit Breda
(www.satelliet.net). Deze leverancier was
bereid om twintig stoelen en twee tafels te
doneren. Deze zijn inmiddels geleverd en
voldoen uitstekend.

5. RATTEN? VOORKOMEN!
Het bestuur heeft de tuinders per mail
gevraagd om door te geven wie wel/niet last
heeft van ratten. Bijna alle tuinders hebben
hierop gereageerd , maar weinig melden
rattenoverlast. De meeste meldingen zijn
afkomstig uit het noordoostelijk deel van ons
park.
Inmiddels heeft het bestuur twee
gespecialiseerde bedrijven (Rentokil en
Meerlanden) een schouw laten doen naar de
mogelijke ‘plaag’ van ratten op Tigeno.

Beide bedrijven zijn tot de conclusie gekomen
dat er géén sporen zijn van een plaag. Het
bestuur heeft daarop besloten om niet tot
onmiddellijke actie over te gaan. Zij zal de
situatie nauwkeurig in de gaten houden en
gepaste maatregelen nemen als er wel sprake
is van een plaag.

Rentokil en Meerlanden hebben wel dringend
geadviseerd om voorzorgsmaatregelen te
nemen. Het gaat dan vooral over het
tegengaan van mogelijk voedsel voor ratten.
Daarom roepen wij alle tuinders op om:
- eenden niet te voeren
- vuilnis altijd afgesloten te bewaren
- vogels niet bij te voeren d.m.v. vetballen of
pindakaaspotten
Wij vertrouwen op ieders medewerking!
Alvast hartelijk bedankt.
5. STRENGERE CONTROLE AANWEZIGHEID
Veel tuinders doen verplicht algemeen werk in
een van de vier werkploegen op zaterdag, die
niet alleen groenonderhoud, maar ook andere
technische werkzaamheden op ons park
doen. Daarnaast zijn er een schoonmaakploeg
en een heemtuinploeg op zaterdag.
Natuurlijk kan het altijd vóórkomen dat u een
keer niet kunt komen op zaterdag, bijv. door
ziekte of werk. Maar dan laat u dat natuurlijk
ruim van te voren weten en u haalt de gemiste
uren snel weer in. Helaas hebben niet alle
tuinders deze discipline. Daarom heeft het
bestuur de aanwezigheidsregels aangescherpt.
Inhalen
Een tuinder kan niet komen, maar heeft een
geldige reden voor afwezigheid én heeft zich
op tijd vooraf afgemeld (d.w.z. op de
betreffende zaterdag vóór 9:00 uur). Dan
moet hij/zij de gemiste uren inhalen op een
andere zaterdag en binnen vier weken.
Inhalen en boete
Een tuinder komt niet en heeft géén geldige
reden van afwezigheid óf heeft zich niet op
tijd afgemeld. In dat geval moet hij/zij de
gemiste uren binnen vier weken inhalen én
krijgt hij/zij bovendien een boete van € 25,Bij herhaling wordt de boete hoger.

