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Akermaat                                                                                    Nr.11 Mei ‘22 
NIEUWSBRIEF   

 

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

 

 

  Tuincontrole 

Rond 1 april is er een tuincontrole geweest en zijn we positief gestemd over het onderhoud van de tuinen 

en het algemene groen. Menigeen heeft zijn best gedaan de tuin kweek klaar te maken. Daarnaast zijn 

we nog in gesprek met enkele tuinders over hun tuin en vragen we hen een plan te maken om de tuin op 

orde te krijgen. We hebben goede hoop dat dit alsnog lukt en zien we tegelijkertijd dat een enkele tuinder 

zich niet aan de afspraak houdt. Met hen zal een vervolg gesprek worden ingepland. De volgende controle 

ronde zal begin juni zijn. 

  Nare bijsmaak 

In de afgelopen tijd worden we geconfronteerd met een nieuw fenomeen. Een aantal tuinders hebben 

gemeld dat zij zaken missen. Dat kan variëren van vetbolletjes voor vogels tot aan kachels om hout op te 

stoken. Dit alles heeft zich vorig jaar ingezet en lijkt dat meer regel als uitzondering te worden. Er worden 

bramen geplukt, groente geoogst en worden er zelfs stoepranden meegenomen zonder dat daar overleg 

over is geweest. We willen elke tuinder hierbij duidelijk maken dat dit niet wordt getolereerd. Mocht 

blijken dat er zonder overleg spullen meegenomen worden en kan dit onomstotelijk 

worden bewezen zal een tuinder worden geroyeerd als hij/zij zich daaraan schuldig 

maakt. Akermaat staat voor saamhorigheid en veiligheid en mocht je iets zien waar je 

gecharmeerd van bent of goed kan gebruiken, leg dit dan voor aan de eigenaar of bij het 

bestuur. Hierdoor voorkomen we nare situaties.  

  Steiger 

Om de uilenkasten op te hangen hebben we een aantal keren een verzoek gedaan of er iemand in het 

bezit is van een steiger of misschien kan lenen om de uilenkasten op te hangen. Nog éénmaal doen we 

dat verzoek en zien we ons genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere oplossing als er geen steiger 

beschikbaar komt. De steiger willen we ook graag lenen om wat schilderwerk aan het Complexgebouw te 

kunnen doen. Neem even contact met het bestuur als je daar iets in kan betekenen. 
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  Gereedschap 

Als je gereedschap uit de algemene ruimte leent, willen je vragen dit dezelfde dag 

weer terug te leggen/hangen. Hierdoor kan iedereen gebruik maken van het 

gereedschap en is er geen noodzaak op zoek te gaan naar de tuinder die het op dat 

moment op zijn/haar tuin heeft liggen.  

  Algemeen werk 

Vragen van tuinders bij wie zij zich moeten melden maakt duidelijk dat dit nog niet bij iedereen bekend is. 

Daarom hieronder meer duidelijkheid: 

• Ziek en zeer en/of niet kunnen deelnemen aan het Alg. Werk: meld je bij je coördinator. 

• Alle overige zaken m.b.t. algemeen werk kun je melden bij Mehmet Sinan. 

De telefoonnummers kun je terug vinden op het info bord. 

  Aanhanger 

De aanhanger is er voor alle tuinders van Akermaat waarbij we er van uit gaan dat deze gebruikt wordt om 

zaken aan of af te voeren voor je tuin. Tot zover niets nieuws. Als je van de aanhanger gebruik wil maken 

neem dan tijdens kantoortijden contact op met Hans Oudendijk (nr. op infobord) en kan hij de aanhanger 

reserveren. Deze kan dan op een zaterdag gebruikt worden en weer worden terug gezet. Mocht het op een 

andere dag noodzakelijk zijn de aanhanger te gebruiken gaat dat in overleg. Houd daarbij rekening dat 

Hans het hek open en dicht moet doen om de toegang te verlenen en dat hij daar tijd voor vrij moet 

maken. Zorg dat je op het afgesproken tijdstip aanwezig bent zodat Hans niet langer 

dan noodzakelijk hoeft te wachten.  

  Afspraken vanuit jaarvergadering 29 mrt ‘22 

In de algemene statuten staan verouderde regels opgenomen welke hebben geleid tot een aantal nieuwe 

spelregels. Tijdens de jaarvergadering zijn onderstaande spelregels in stemming gebracht en 

aangenomen. Hierbij worden deze, mogelijk ten overvloede, nog eens onder de aandacht gebracht. 

 

Stoken van kachels.  

1. Van 1 okt – 28 feb; mag er de gehele dag gestookt worden 

2. Van 1 maart – 30 sept alleen vanaf 17 uur 

 

Geluid:  

1 Maandag tm Vrijdag 9.00 – 10.30 en 15.00-19.00 uur 

2 Zaterdag 9.00-14.00 uur 

3 Zondag maken we geen geluid 

 

 

 
 

 
   
 

Veel tuinplezier – Bestuur Akermaat 


