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Overleg met de Gemeente 

Vanmiddag heeft uiteindelijk na een jaar wachten een overleg plaatsgevonden tussen de 

wethouder de heer Meurs en een afvaardiging van het bestuur. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de toekenning van een postcode omdat nuts 

voorzieningen zoals aanvragen van stroom en water dat vereisen en de Gemeente als 

eigenaar die moet aanvragen. Sinds vanmiddag beschikken wij over het adres Panoven 29, 

postcode 4133 NG. Het huisnummer zal op het hek worden aangebracht zodat ook voor 

bezoekers en leveranciers ons adres duidelijk is. 

M.b.t. een sanitaire voorziening moeten nog de diverse opties worden onderzocht en 

offertes opgevraagd waarna een bouwvergunning en subsidie kan worden aangevraagd. 

Te hopen is dat bij het verkrijgen van een vergunning een wijziging van het bestemmingsplan 

voldoende is zodat we niet te maken krijgen met lange termijnen van inspraak. We zullen 

onze plannen natuurlijk van tevoren hierop laten toetsen. 
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In verband met de fusie is er wet en regelgeving dat alleen zeer spoedeisende zaken kunnen 

worden toegezegd door B&W voorafgaand aan de definitieve fusie. In alle andere gevallen 

moet een nieuw te vormen  college nieuwe  besluiten nemen. We zullen dus niet alleen de 

verkiezingen op 21 november moeten afwachten maar ook de collegevorming van de 

nieuwe Gemeente Vijfheerenlanden. De wethouder verklaarde hier vorig jaar niet van op de 

hoogte te zijn toen hij de verwachting uitsprak en ons toezegde dat de sanitaire voorziening 

snel kon worden gerealiseerd.  

Intussen kunnen we natuurlijk wel vast zaken gaan voorbereiden. 

Het voorstel van het bestuur om gezamenlijk een nieuwe toegangspoort aan te schaffen 

wordt onderzocht door de gemeente, al of niet in samenwerking met de andere gebruiker, 

het drinkwaterbedrijf Oasen. 

 

Van de activiteiten commissie 

Oproep nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Na het succesvolle tuinfeest op 1 september, staat als volgende activiteit de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2019 op de agenda. 
Op het tuinfeest hebben we gemerkt dat heel veel tuinders actief meewerken aan het slagen 
van zo’n feest. Dit gebeurde o.a. door het verzorgen van bloemen, het maken van een zeer 
aantrekkelijke entree van de tuinen, koken van allerlei lekkers, zelfgemaakte drankjes 
meenemen, klaarzetten, opruimen, de bar verzorgen, enz. 
Dat is wat wij als Vereniging altijd voor ogen hebben gehad: samenwerken om iets moois tot 
stand te brengen. 
Daarom roepen we mensen op die met ons mee willen denken over en organiseren van de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari. 
Meld je a.u.b. aan zodat we ook van deze ontmoeting een echt feest kunnen maken. 
Dat kan op info@volkstuinverenigingvianen.nl of door een briefje in de brievenbus aan het 
clubhuis te gooien. 
Jullie horen van ons! 

 

Algemeen werk 

Zaterdag 3 november 1e zaterdag van de maand en dus………..algemeen werk. 

Er moeten dringend gaten worden opgevuld in vrijwel alle paden voordat er ongelukken 

gebeuren. Dringend verzoek: Meld je aan als je wil meedoen om te voorkomen dat je voor 

niets komt bij gebrek aan deelname. Bellen of mailen mag naar Ellen, tel. 0611028482 of 

naar ons mailadres volkstuinverenigingvianen@gmail.com. 

 

Het bestuur 
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