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Akermaat                                                                                    Nr. 5 Mrt ‘21 
NIEUWSBRIEF   

 

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

 

 

  1e Nieuwbrief 2021 

Dit is de 1e nieuwbrief van 2021. Ook dit jaar zullen we iedereen zo veel mogelijk via de nieuwbrief op de 

hoogte houden van wat er op Akermaat speelt. Je kan ook geïnformeerd worden via het infobord op 

Akermaat en het TIG blaadje. Houd je brievenbus in de gaten!  

 

  Drinkwater op Akermaat 

Op Akermaat hebben we geen water omdat we niet aangesloten zijn op de waterleiding. Echter zijn 

we in gesprek met de gemeente om dit wel tot stand te brengen. Hierdoor wordt de koffieruimte 

zelf voorzienend en zijn we niet meer afhankelijk van de bereidheid van enkele leden om het water 

vanuit huis mee te nemen.    

 

  Indeling Onderhoud Groepen  

Komende dagen wordt de indeling van de groepen op het infobord opgehangen. Daar zijn wat kleine 

wijzigingen door gevoerd t.o.v. vorig jaar. We willen elke tuinder vragen de indeling door te lezen en contact 

op te nemen met zijn/haar coördinator om voor de komende tijd de werkzaamheden af te stemmen. Je kunt 

de telefoonnummers van de coördinatoren op het bord terugvinden. Je kunt om je inzetbaarheid door te 

geven hier ook het mailadres (AlgemeenWerkAkermaat@kpnmail.nl) voor gebruiken. 

Verder vind je een 6-tal zaterdagen op het infobord terug. Dit zijn zaterdagen waarop we grote projecten 

oppakken en kun je je daarvoor op geven.  
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  Project Achterhagen  

Bij een groot aantal tuinen zijn vorig jaar de achterhagen vervangen en willen we daar dit jaar verder mee 

gaan. Er zullen een aantal zaterdagen gereserveerd worden om in het najaar weer een aantal tuinen aan te 

pakken en de hagen te vervangen.  

 

  Compost 

In de afgelopen jaren hebben we kosteloos compost mogen ontvangen van de HVC en ook dit jaar is dat het 

geval. Echter zijn er miv dit jaar kosten aan verbonden welke de vereniging nog voor haar rekening zal 

nemen. Volgend jaar zal de tuinder dat zelf moeten betalen en zullen we tijdig vragen wie hiervoor in 

aanmerking wil komen.  

 

  Tuincontrole 

Rond 1 April ’21 zal er een tuincontrole worden gedaan. Zorg dat de tuin opgeruimd is, voldaan is aan de 

afspraken gemaakt n.a.v. de tuincontroles in 2020 en met de bouwcommissie zodat je daar niet op 

aangesproken kan worden.  

 

 Tussenhek 

Het tussenhek zal vanaf 1 April tot 1 Oktober op zaterdagen open zijn. Op die dagen kunt u, indien 

noodzakelijk, met de auto het pad oprijden om de tuin te bevoorraden of om zaken af te voeren. Bij uiterste 

noodzaak kan het hek op een andere dag opengezet worden maar blijft dit afhankelijk van de 

beschikbaarheid van één van de bestuursleden. De aanhanger wordt óók op zaterdagen uitgegeven en is 

om een reservering te kunnen doen het 06 nr. van hr. Oudendijk op het infobord terug te vinden. 

 

  Spreekuur 

Afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat het wenselijk is om een spreekuur te houden. Bij zowel de 

tuinders als ook het bestuur merken we dat dit gewaardeerd wordt en soms ook noodzakelijk is. Ook dit jaar 

zullen we die mogelijkheid weer bieden. Echter werd ook duidelijk dat er vele zaterdagen ingepland werden 

en gaan we dit meer structureren waardoor er meer efficiënt wordt omgegaan met de beschikbare tijd. We 

zullen daar de komende weken meer informatie over geven. 
 

  Rectificatie 

In tegenstelling tot eerdere berichten is de heer Toiran niet tot het complexbestuur van Akermaat 

toegetreden. Het bestuur verontschuldigt zich voor de verwarring. 

 

 

 

 

 

 
 

Veel tuinplezier – Bestuur Akermaat 


