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Akermaat                                                                                 Nr.9 Oktober‘21 
NIEUWSBRIEF   

 

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

 

 

  Gebiedsontwikkeling Park Assumburg – Oud Haerlem 

In de afgelopen maanden zijn er enkele bijeenkomsten geweest waarbij van alle (toekomstige) bewoners 

van het park Assumburg een afvaardiging aanwezig was om in opdracht van de gemeente Heemskerk van 

gedachte te wisselen over een nieuwe indeling van het park. Met de input van vele partijen zijn door een 

architecten bureau een 2-tal schetsen ontwikkeld welke zijn teruggegeven met de vraag daar op - en 

aanmerkingen voor aan te leveren. Het gaat hier te ver om in detail aan te geven wat er mogelijk 

veranderd en leeft er tegelijkertijd bij het bestuur van Akermaat het idee dat Akermaat blijft zoals het nu 

is. In de 2 schetsen wordt er niet gesproken over een aanpassing of verhuizing van Akermaat. Mochten er 

in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zijn, word je daar natuurlijk van op de hoogte gehouden. 

 

  Achterhagen 

In dit jaar is er een groot deel van de achterhagen vervangen en zal dat de komende jaren nog verder 

gaan. Dat betekent echter wel dat in tegenstelling tot dit jaar er voor volgend jaar een bedrag begroot is   
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waarmee we de komende jaren met hulp van een derde partij de oude hagen kunnen vervangen voor 

nieuwe hagen. Met die wetenschap hopen we binnen enkele jaren nieuwe hagen hebben geplaatst. 

  Uilenkasten 

Weet je het nog? Enkele jaren geleden hadden we uilenkasten hangen waar elk jaar jonge uilen het 

levenslicht zagen. Door regen en wind zijn die kasten echter verdwenen maar gaat dat in ere hersteld 

worden. Buiten het feit dat dit goed werkt tegen het vele ongedierte als muis en rat, schrikt 

het misschien ook de parkieten af waardoor de gewassen minder schade oploopt. En hoe 

leuk is het om af en toe in de schemer een uil voorbij te zien vliegen?  

  Nieuwe bestuursleden: mee denken, beslissen en besturen 

We zouden heel graag twee nieuwe bestuursleden willen verwelkomen in het complexbestuur. Help mee 

ons complex nog mooier te maken en beslis mee over de gang van zaken. Als bestuurslid 

bent u vrijgesteld van algemeen werk. We vergaderen eens in de zes weken op maandag 

of dinsdag. Help je mee om te besturen? 

 

 

  App: ruilen zaden, stekken en planten 

Voor volgend tuin jaar heeft Cindy Zwaan (tuin 52) het idee geopperd om een whatsapp aan te maken 

waarin je aan kunt geven iets te willen ruilen. Mocht je wat over hebben van je zaaigoed, 

stekken of nieuwe aanwas kun je dat via de app melden. Deze app is vooralsnog alleen 

geldig voor de tuinders van Akermaat en is puur om te ruilen. We willen voorkomen dat er 

handeltjes gedreven worden en kun je niet iets te koop kunt aanbieden. Mocht je je 

willen aanmelden voor de app, stop dan even je contactgegevens in de brievenbus van 

Zuiderlicht of in de brievenbus van Cindy. 

  Nachtvlinders 

Dit najaar heeft zich een nieuw Lid Zonder Tuin T.I.G gemeld bij.  Olvin Keeken verricht onderzoek naar 

insecten en met name nachtvlinders. Daartoe zet hij een installatie waar insecten op af 

komen tussen de mestvaalt en tuin 1 neer. Hij telt dan regelmatig ’s avonds of ’s nachts de 

beestjes en is hij bereid om volgend jaar een keer een nachtexcursie voor geïnteresseerde 

tuinders te organiseren.  

  Coördinator Zuiderlicht 

Jammer genoeg gaat Anja Cappelle stoppen als coördinator van het Zuiderlicht. Het complexbestuur is 

daarom druk doende deze plek op te vullen en hebben zich enkele kandidaten gemeld hier interesse in te 

hebben. De komende maand zal duidelijk wie dat gaat worden en hopen we snel “witte rook” te zien. Ook 

via deze weg willen we Anja bedanken voor al haar inzet en betrokkenheid. 

 

 

 

 

 
   
 

Veel tuinplezier – Bestuur Akermaat 


