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Akermaat                                                                                    Nr.11 juni ‘22 
NIEUWSBRIEF   

 

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

 

 

  Toekomst Akermaat 

Op 18 mei heeft er een gesprek plaats gevonden met een vertegenwoordiging van de gemeente 

Heemskerk te weten G. de Vries wethouder ruimtelijke ordening, F. Brouwer wethouder financiën en J. de 

Boer als notulist én een delegatie van het complexbestuur Akermaat. Doel van het gesprek was om na te 

gaan waar we als Akermaat staan als het gaat om het nieuw in te richten park Assumburg en in het 

bijzonder hoe er wordt gekeken naar de bouw van woningen in park Assumburg, Odin ’20, en de situatie 

over de Schimmelkroft. De gedachte van het bestuur is verduidelijkt en het wenselijk is dat woningbouw 

vooral aan de randen van de tolweg en op het terrein van het tolhek zouden kunnen plaats vinden. Als de 

Schimmelkroft naast Akermaat op de communicatieweg zou worden gesitueerd willen we graag weten 

welke milieu regelgeving hierop van toepassing is. (te denken valt aan paardenmest etc. welke in grond 

en (oppervlakte) water komen) Het park zou vooral het groene karakter moeten behouden. In het 

afgelopen traject van 2 jaar is Akermaat altijd buiten schot gebleven en is er nooit over een verhuizing 

gesproken. Echter heeft de raad wel gevraagd of we daar voor open staan. De 

reactie van het bestuur is meegegeven aan de raad waarin er helder is gemaakt 

dat wanneer Akermaat naar een andere locatie moet verhuizen er een 

individuele financiële compensatie zou moeten plaats vinden en er een 

kwalitatief vergelijkbaar stuk grond binnen park Assumburg aangeboden moet 

worden. Tel daarbij op dat er gasleidingen in de grond liggen en er gemeentelijke 

investeringen zijn gedaan voor o.a. de walkanten waardoor dat het bestuur niet 

verwacht dat Akermaat moet verhuizen. We houden je op de hoogte.  

 

  Afstemming met bestuur T.I.G. 

Het complex Akermaat vormt samen met het complex Bickershof de vereniging T.I.G. Om er zeker van te 

zijn dat het bestuur van T.I.G. op de hoogte is van het doen en laten op Akermaat is afgesproken  
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dat er regelmatig of wanneer er noodzaak is overleg is tussen Odd Wagner, voorzitter T.I.G. en het 

complexbestuur van Akermaat. De voorzitter kan worden gevraagd te bemiddelen bij 

geschillen of wanneer er dringende zaken zijn welke een uitspraak van het bestuur 

T.I.G verwachten. Indien nodig zal een bestuurslid van Akermaat uitgenodigd worden 

op een vergadering van T.I.G. Op deze manier onderhouden we het contact met 

elkaar en zorgen we dat T.I.G op de hoogte wordt gehouden.  

 

  Achterhagen 

Het project “vervangen achterhagen” zal in september ’22 weer een vervolg krijgen. Er wordt dan gestart 

op tuin 27, 26, 25, 24 etc. Houd daarom rekening met het vrij maken van de achterhaag als je haag in de 

maanden september – oktober verwijderd wordt. Je kunt de hoeveelheid meters voor een nieuwe haag via 

een briefje in de brievenbus van Akermaat aangeven zodat daar met het bestellen van de nieuwe haag 

rekening mee gehouden kan worden. De verwachting is dat in kwartaal 4 de nieuwe haag geplant kan 

worden. Voor vragen kun je terecht bij 1 van de bestuursleden. 

  Vandalisme 

In de vorige nieuwbrief hebben we voor het eerst gesproken over het meenemen van spullen van een 

ander. Hoe jammer is het dat we nu ook moeten constateren dat er nog een nieuw fenomeen is 

opgetreden: vernieling. Er is in de afgelopen weken een ruit van een kas ingegooid. Er is op de bewuste 

tuin bewijs gevonden waarmee dat gebeurt is maar kan daar echter niet mee achterhaald worden wie de 

dader is geweest. Daarom willen we hier nogmaals duidelijk maken hoe met 

dit soort vergrijp omgegaan wordt. Bij diefstal, vernieling of vandalisme volgt 

er direct royement. De dader mag niet meer op het terrein komen en kan er 

aangifte gedaan worden bij de politie.                                       

 

  Website 

Kijk je wel eens op de nieuwe website?  

Je kunt deze vinden op https://www.volkstuinverenigingtig.nl/  en zie je daar een website waarin beide 

complexen de mogelijkheid hebben informatie te delen. Als je content wil aanleveren schroom dan niet 

dan contact op te nemen met Ramanan van tuin 27. Hij kan je helpen en je info op de website plaatsen. 

Je kunt daar bijv. overgebleven zaaigoed aanleveren of items welke je van belang vindt te delen met je 

medetuinders. Heb je nog een mooie foto welke het plaatsen op de website waard is, geef dat dan door 

en vind je je eigen foto terug op de site 

 

 

 

 

 

 
 

Veel tuinplezier – Bestuur Akermaat 
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