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to HTV

Beste leden,
Graag willen wij jullie langs deze weg informeren over de volgende
onderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verslag Commissie Ruimte 15 september 2021
Zoutman - Randvoorwaarden uit verkenningsfase en krediet
voor verdiepingsfase vastgesteld door Gemeenteraad
Tussenstand PLUS actie € 274,00
Rabobank Clubsupport Actie
Uitwerking Algemene Ledenvergadering 2021
Invulling vertrouwenspersoon
Van de Tuincommissie
Bericht van de Tuinwinkel
Bericht van het Praathuis
Corona Update
Vrijwilligers
Mutaties ledenbestand
Bezoek VTV Groenakker Gouda
ODMH

Verslag Commissie Ruimte 15 september 2021
Voor zover u de openbare vergadering van de Commissie Ruimte m.b.t. de
uitgangspunten Zoutman niet live heeft gevolgd, kunt u in bijgaand verslag de
reacties van de verschillende politieke partijen en de wethouder teruglezen
onder punt 5 (zie Bijlage 1)

Zoutman - Randvoorwaarden uit verkenningsfase en krediet voor
verdiepingsfase vastgesteld door Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 30 september ingestemd met
het vaststellen van de randvoorwaarden uit de verkenningsfase en krediet
voor de verdiepingsfase vastgesteld. Voor HTV Bouwlust heeft dit tot gevolg,
dat de gemeente met ons overleg gaat voeren over de verdere ontwikkelingen
binnen het gebied Zoutman-West. De wethouder heeft in de vergadering van
de Commissie Ruimte toegezegd op korte termijn met ons in overleg te
treden. Wij wachten met spanning af, maar zullen bij de gemeente aan de bel
trekken als het – naar ons gevoel – te lang gaat duren. Zie hieronder de
passage uit het verslag van de Gemeenteraad.

Tussenstand PLUS-actie € 274,00
De tussenstand van de PLUS actie staat op € 274,00 voor HTV Bouwlust. De
actie van de PLUS loopt nog tot en met zaterdag 13 november as. De stand
kan nog voor- of nadelig wijzigen, afhankelijk van het aantal sponsorpunten
dat verenigingen nog activeren. Alle PLUS winkels in Nederland geven de
sponsorpunten uit. U hoeft dus niet speciaal boodschappen te doen bij PLUS
Gouda. U kunt de sponsorpunten nog steeds inleveren bij de Tuinwinkel, het

Praathuis of de bestuursleden. Wij zorgen voor het activeren van de punten.
Alle beetjes helpen!

Rabobank Clubsupport Actie
Op 5 oktober a.s. is de Rabobank Clubsupport Actie weer van start gegaan.
Vorig jaar heeft deze actie ons een bedrag van € 148,00 opgeleverd. Leden,
die een Rabobankrekening hebben en lid zijn van de Rabobank kunnen hun
stem uitbrengen op de doelen van maximaal 3 verenigingen. HTV Bouwlust
heeft zich ook hiervoor aangemeld met als doel een georganiseerd bezoek te
brengen aan de Floriade 2022 met leden, die hierin geïnteresseerd zijn. Door
uw stem uit te brengen, ontstaat in ieder geval de mogelijkheid om op vrij
eenvoudige wijze geld voor onze vereniging binnen te halen. Of dat voldoende
is om een bezoek aan de Floriade te financieren valt te bezien, maar het
levert altijd financieel voordeel op voor de vereniging. Dus breng uw stem uit
s.v.p. Ook familieleden, kennissen, vrienden en andere contacten die een
Rabobankrekening hebben en lid zijn kunnen hun stem uitbrengen. Indien u
hulp nodig hebt bij het uitbrengen van uw stem, dan kunt u dat kenbaar
maken aan ons. Wij helpen u graag op weg!

Uitwerking Algemene Ledenvergadering 2021
Het concept-verslag is in het bestuur besproken en goedgekeurd ter
verzending aan de leden. U treft het concept-verslag hierbij aan. In de ALV
2022 zal het verslag ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.
Eventuele opmerkingen kunnen alvast kenbaar worden gemaakt via
htvbouwlust@live.nl. De opmerkingen worden dan aan de agenda 2022
toegevoegd (zie Bijlage 2).

Invulling vertrouwenspersoon

Op het aanvullend verzoek zich aan te melden als vertrouwenspersoon heeft
niemand zich verder aangemeld. Harm Jansen heeft zich in een eerder
stadium beschikbaar gesteld. Het bestuur zal met Harm brainstormen hoe de
rol van vertrouwenspersoon kan worden ingevuld. Wordt vervolgd.

Van de Tuincommissie
Door het vertrek van Marco Vrijenhoek (verhuizing naar Drenthe) is het
bestuur dringend op zoek naar een lid, dat de Tuincommissie wil versterken.
De statuten schrijven voor dat de tuincommissie moet bestaan uit een
bestuurslid en een lid van de tuin. Wij doen daarom een dringend verzoek aan
leden zich hiervoor beschikbaar te stellen. De door de ALV goedgekeurde
beslisboom “te ondernemen acties bij vervuilde tuinen” geeft de
Tuincommissie een instrument om de staat van onderhoud op de tuinen op
een consequente manier te beoordelen. Mocht u een bijdrage willen leveren
als tuincommissielid dan zien wij uw reactie graag tegemoet. Voor meer
inhoudelijke informatie kunt u Joris van Herk (voorzitter, tuin 47) benaderen.
Natuurlijk willen wij hierbij Marco Vrijenhoek bedanken voor zijn jarenlange
inzet voor de tuincommissie. Marco bedankt en veel succes in jullie nieuwe
omgeving!

Bericht van de Tuinwinkel
Eind oktober liggen de bestellijsten voor mest en grond in de tuinwinkel en in
het Praathuis.
De prijzen zijn nog niet bekend. De mest dient voor 1 januari a.s. te zijn
weggehaald, omdat daarna de grond wordt gestort op dezelfde plek. Graag
hiermee rekening houden!
Er zijn 5 leden, die toestemming hebben om op de trekker te rijden. Deze
leden kunt u benaderen voor het naar uw tuin rijden van een kar met mest of
grond. Wel fijn voor hen als u van te voren even laat weten wanneer u hulp
nodig hebt. U dient zelf de kar te legen en schoongemaakt terug te brengen
naar het beginpunt.
Tuin
Naam chauffeur
20
Cees van der Wouden
46
Ton Slappendel
52
Arie Stigter
47
Joris van Herk
60
Cor van Blotenburg

Bericht van het Praathuis
Helaas heeft de beheerder de afgelopen periode in het potje een paar keer
nog te betalen consumptiebonnetjes aangetroffen ZONDER NAAM.
Het kost de beheerder veel tijd uit te zoeken van wie dit bonnetje afkomstig is.
En heel vaak moeten we het bonnetje als oninbaar beschouwen. Dat is heel
vervelend natuurlijk.
U wordt dringend verzocht altijd uw naam op het bonnetje te vermelden en de
afgenomen consumpties ook regelmatig af te rekenen (in ieder geval altijd
vóór het begin van de nieuwe maand).
Bij het inleveren van plastic flesjes graag opletten of er statiegeld op zit of niet.
Flesjes waarop € 0,15 statiegeld zit, moeten in een daarvoor bestemde krat te
worden gezet.

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te
versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer
verplicht. Wel gelden nog steeds de volgende basisregels:
- Was vaak en goed uw handen.
- Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
- Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.
(bron Rijksoverheid)

Vrijwilligers
De vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Of het nu gaat om het
schoonmaken en beheren van het Praathuis of de bemensing van de

Tuinwinkel of de vele andere zaken die plaats moeten vinden……. Het
bestuur wil de vrijwilligers ook dit jaar in het zonnetje zetten en waardering
uitpreken voor hun inzet voor de vereniging. Over hoe we dit – in november –
willen gaan invullen, wordt binnen het bestuur nog van gedachten gewisseld.
U kunt natuurlijk als lid van de vereniging altijd uw persoonlijke waardering
uitspreken naar de vrijwilligers. Een vriendelijk woord wordt altijd op prijs
gesteld.

Mutaties ledenbestand
In het vervolg zullen de aan- en afmeldingen van leden ook verwoord worden
in de info-mail. Wij hopen dat daardoor leden minder verrast zijn als blijkt dat
een lid de tuin heeft opgezegd.
Daarnaast hopen we dat nieuwe leden zich sneller thuis zullen voelen op onze
vereniging door ze van harte welkom te heten. Onze wachtlijst bevat
momenteel 7 aspirant-leden.
Afgemeld als lid
Tuin 12 Bas Domburg
Tuin 16 Marco Vrijenhoek
Tuin 63 Carmen Hesp-Anker (2e tuin afgemeld)
Aangemeld als lid
Tuin 12 Rozemarijn Kats

Bezoek Volkstuinverening Groenakker Gouda
Recentelijk heeft het bestuur een bezoek gebracht aan de VTV Groenakker in
Gouda.
Een grote mooi opgezette vereniging met 105 leden en een wachtlijst met 40
aanmeldingen!
Er zijn gedachten uitgewisseld over het onderhoud van tuinen, bestuur
kwesties, financiën e.d.
Volgend jaar komen ze voor een tegenbezoek aan onze vereniging en we

hebben gevraagd zich op een leuke manier te presenteren op de Open Dag.

Wij hebben vanuit de leden het verzoek gekregen bij ODMH na te vragen of er
eerder onderzoekingen hebben plaatsgevonden op ons complex en wat
daarvan de resultaten waren.
ODMH heeft als volgt geantwoord:
Op een klein deel van uw terrein is in 1993 een (heel beperkt)
bodemonderzoek gedaan.
Dat onderzoek kunt u inzien via onze bodem Atlas als u zoekt op
ZH059509358.
http://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?
viewer=Atlas.Atlas&layerTheme=Bodem
Ook toen is er lood aangetoond, monstername en analysemethoden waren
toen wel anders (aan minder regels onderhevig) dan nu.
Daarnaast heeft ODMH antwoord gegeven op verschillende vragen, die door
verschillende HTV aan hen zijn gesteld. Zie voor de vragen en antwoorden
bijgaand document (zie Bijlage 3).
Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Cor van Blotenburg
Hannah ten Brink
Joris van Herk
Ruud Baardolf
Saskia de Vreugd

