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Akermaat                                                                                    Nr.8 Juni ‘21 
NIEUWSBRIEF   

 

Met deze nieuwsbrief willen we kort stilstaan bij lopende zaken op Akermaat.  

 

 

  Bomen rooien 

In een eerdere nieuwsbrief is aangegeven dat er zorgen waren om de lindeboom welke voor het 

Zuiderlicht staat. Die zorgen blijken nu terecht en op advies van een specialist is besloten om die boom 

weg te halen. De boom zal worden verwijderd en afgevoerd en wordt er nagedacht over vervanging. 

Tegelijkertijd krijgen we meldingen dat er bomen in de border van tuinders staan die al voor de overname 

van hun tuin gepland waren. Zoals bekend is mogen er geen bomen gepland worden in de border en is er 

besloten deze tegelijkertijd met de lindeboom te verwijderen. Als er een boom in je border staat die daar 

onterecht staat, kun je dit d.m.v. een briefje in de brievenbus van ‘t Zuiderlicht kenbaar maken. Meld je 

naam, tuinnummer en plaats van de boom in de border zodat we die dan in het najaar verantwoord weg 

kunnen halen. Misschien vind je die boom wel ergens op het complex terug? 

 

 

  Recht van overpad 

Wanneer er tuincontrole wordt gelopen zien we bij een aantal tuinders afgesloten tuinen. Hekjes met een 

slot erop of een tuinopgang die niet te betreden is omdat er spullen op hun tuinpad zijn gezet. 

Bestuursleden moeten de mogelijkheid hebben om een tuin te kunnen betreden. Als een tuin 

onbereikbaar is kan er bijvoorbeeld geen controle worden gelopen of kan er geen beoordeling voor een 

bouwvergunning worden afgeven. Mocht je een slot op je hekje hebben, word je verzocht deze te 

verwijderen (of het hekje niet af te sluiten) zodat bestuursleden de tuin kunnen betreden. Zorg ervoor dat 

de tuin vrij is van obstakels op het tuinpad. Voor niet-bestuursleden is het verboden om zonder 

toestemming van de tuinder de tuin van iemand anders te betreden. Uitzondering hierin is wanneer een 

tuinder met een binnentuin water uit de sloot wil halen waardoor hij de tuin van zijn 

overbuurman of – vrouw moet betreden. Dat kan dan alleen bij die tuin die recht tegen over 

je eigen tuin en aan de slootkant ligt.  
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  Nieuwe berging aanhanger/ kruiwagens 

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat we vrijwilligers zochten die de bestrating aan willen leggen 

voor de nieuwe berging en heeft er helaas zich nog niemand gemeld. Al het materiaal is aanwezig en 

hopen we op één of meerdere handige stratenmaker(s) die dit op zich willen 

nemen. Voor vragen kun je terecht bij Leo Hermans.  

 

  Walkant 

De gemeente Heemskerk heeft er zorg voor gedragen dat de walkanten er goed bijliggen waarbij zij 

gesteld hebben dat we die als huurder goed moesten bijhouden. De maaigroep draagt daar zorg voor en 

willen we eenieder met een tuin aan de waterkant vragen dat wanneer je staptegels (max 30x30 cm) van 

tuin naar water neerlegt dit verdiept neer te leggen (onder ‘t maaiveld), en 

niet aaneengesloten. (Dit is een verordening van de gemeente) Ook als er al 

iets ligt wat hier niet aan voldoet, word je verzocht hier gehoor aan te 

geven. Hierdoor kan de maaimachine zonder obstakels de walkant maaien 

en hoeven zij de machine niet over te hoog aangelegde bestrating te tillen. 

 

  Zand  

Er ligt nog wat zand op de stelplaten bij de compostbelt welke je kunt kopen. Het zand is van Monique de 

Boer. Het zand kost €2.- per kleine kruiwagen. Monique ontvangt je geld graag in een envelop in de 

brievenbus van ’t Zuiderlicht. Zet daar je naam bij en hoeveel kruiwagens je hebt 

opgehaald. 

 

 

  Het “Akermaat uurtje” 

De RIVM-maatregelen t.b.v. Corona worden in rap tempo bijgesteld en dat zorgt ervoor dat we de 1e 

zaterdag van de maand het “Akermaat Uurtje” in ere willen herstellen. Voorheen was dat de 

“vrijdagmiddag borrel” maar werd duidelijk dat velen i.v.m. andere verplichtingen hier niet bij konden zijn 

waardoor er besloten is dat naar de zaterdag te verzetten. Zaterdag 7 augustus om 15.00 uur zal het de 

eerste keer na lange tijd zijn dat ’t Zuiderlicht hiervoor opengaat. Regel hierbij is dat je zelf wat te eten en-

of drinken meeneemt en met medetuinders een gezellige middag kan bijpraten. We hopen op een grote 

opkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

Veel tuinplezier – Bestuur Akermaat 


