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Van het bestuur
Wie dezer dagen op onze tuinvereniging rondloopt, ziet en hoort overal werkzaamheden aan
de slootkanten, in de tuinen en in de weilanden aangrenzend aan ons tuincomplex. Wat een
diversiteit aan materiaal is er de afgelopen jaren door tuinders verwerkt in de
oeverbeschoeiingen! Blij dat het meeste daarvan nu is verwijderd en dat waar nodig solide
beschoeiingen worden geplaatst en waar mogelijk natuurlijke oevers worden aangelegd.
Het baggerwerk en de oeverwerkzaamheden maken het er in eerste instantie niet echt fraaier
op. Dat gaat vast goed komen als het groeiseizoen eenmaal is begonnen. De komende zomer
zal het vast al heel wat mooier ogen.
Iedereen is overdag welkom op onze tuinvereniging. Helaas heeft het bestuur meldingen
gehad over tuinders die in de winter ook ’s nachts op de tuin verblijven. Het bestuur zal hen
uitnodigen voor een gesprek. Het huurcontract met de gemeente verbiedt nadrukkelijk dat
van november tot april op de tuin overnacht mag worden. Wij willen als bestuur dat de
vereniging niet in conflict komt met de gemeente en zullen er dan ook alles aan doen om het
oneigenlijke gebruik van de tuin te ontmoedigen.
Dat ontmoedigen kan het bestuur niet alleen. Het beste werkt het als leden elkaar ook
onderling aanspreken op overtreding van contractbepalingen en tuinregels.
Het bestuur kan overigens best wat versterking gebruiken. Zoals bekend is de vereniging
sinds de afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daar komt bij dat de driejarige
bestuursperiode van de secretaris in maart 2021 eindigt en er dus ook een vacature
secretaris is. Bovendien zijn er vacatures voor ten minste twee algemeen bestuursleden.
De huidige penningmeester stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap. Bij zijn eventuele
verkiezing komt het penningmeesterschap vacant.
Wij doen dan ook een oproep aan u allen om serieus te overwegen zich kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie. Dat kan volgens onze statuten met steun van vier of meer andere
leden, dan wel op voordracht van het bestuur. Heeft u belangstelling voor een van de
bestuursfuncties dan vernemen wij dat graag. Ook voor aanvullende informatie over deze
functies kunt u bij ons terecht. Het zou helemaal mooi zijn als er zoveel kandidaten zijn dat
we echt wat te kiezen hebben binnen de vereniging!
Het bestuur
John Gerse, Eduard Groen, Berry Jansen

De algemene ledenvergadering (ALV) in maart 2021
Het is de verwachting dat een ‘normale’ algemene ledenvergadering op 27 maart nog niet
mogelijk zal zijn. Het bestuur zal een alternatieve manier van vergaderen gaan voorbereiden.
Wij hopen op uw begrip dat een deel van de gebruikelijke vergadering mogelijk digitaal zal
plaatsvinden (informatie-uitwisseling en discussie) en een deel via een schriftelijke of digitale
stemming.
De stukken voor de ALV worden zoals gebruikelijk een maand tevoren toegezonden, dus
volgens planning tegen of op 27 februari 2021.

Voortgang baggeren en werkzaamheden aan de oevers
Eind januari 2021 is de stand van zaken als volgt:
De watergangen 3, 4 en 6 zijn gebaggerd. Op bijgaande kaart zijn deze watergangen groen
gemarkeerd.
In de watergangen 1 en 2 zijn de asbestbeschoeiingen verwijderd en zijn de eerste nieuwe
beschoeiingen en natuurlijke oevers aangelegd. Op de kaart zijn deze watergangen met rood
gemarkeerd.
De kaart is gemaakt door Eduard Groen, de foto’s zijn van Bas de Jong.
Asbestbeschoeiing verwijderd

Natuurlijke oever

Nieuwe beschoeiing

Het baggerbootje en verwijderde asbest, foto’s Eduard Groen.

Baggeren van de sloten, natuurlijke oever en asbest verwijderen, foto’s Gerda Verhoog.

parkeerplaats
In maart zal weer snoeihout uit onze tuinen worden gesnipperd, en wel op zaterdag 20
maart. Fijn als enkele vrijwilligers willen helpen. Je kunt je daarvoor aanmelden bij het
bestuur.
Het snoeihout kan vanaf zaterdag 20 februari op de parkeerplaats worden gedeponeerd en
wel in het daarvoor dan aangegeven vak.
Gelieve niet vóór die datum snoeihout te deponeren.
Aanhangwagens en containers mogen tijdelijk op de parkeerplaats staan; alleen wanneer
deze binnen korte tijd worden volgeladen en weer weggehaald. Parkeerplaats is bedoeld voor
gezamenlijk gebruik, niet voortdurend te worden bezet door enkelen die daar aanhangwagens
en/of containers voor langere tijd stationeren.
Het is ook niet toegestaan groenafval op de parkeerplaats te deponeren.

Wachtlijst en vrijkomende tuinen

In totaal heeft tuinvereniging Oostvliet momenteel 82 wachtenden op een tuin.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur via
tuinverenigingoostvliet@gmail.com
De eerstvolgende gelegenheid voor belangstellenden om zich in te schrijven is op zaterdag 27
februari 2021. Inschrijven kan alleen op afspraak. Belangstellenden hiervoor kunnen zich bij
het bestuur melden via tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Facturen voor de contributies 2021
In de maand februari worden de facturen verstuurd voor de contributies.
In lijn met de begroting voor dit jaar zullen de kosten voor milieu en - op individuele basis de kosten voor de verzekering van huisjes iets hoger zijn dan vorig jaar.
De contributie voor kandidaat-leden blijft voor 2021 ongewijzigd.

Agenda
27 maart

algemene ledenvergadering, digitaal en/of schriftelijk

Zie voor activiteiten ook de website, www.oostvliet.eu
Voor vragen kunt u altijd het bestuur mailen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Natuurlijk tuinieren
De wintererwt
Deze doperwt kan extreem goed tegen kou en kan je
al in februari tot eind juni zaaien.
De jonge scheuten kan je eten en je kunt ze al snel
oogsten.
Ook de bloemen zijn eetbaar. Laat je de planten
uitgroeien dan krijg je heerlijke doperwten.
Foto Renzo Candido
Zaai ze In het najaar nog een keer om in winter de scheuten te oogsten.
Vóór je de erwten buiten in je bak zaait kiem je ze eerst binnen voor, dan komen de
zaailingen beter op.

Rectificatie
Kom ik weer even zeuren: leuk die vrolijke vogelvoerhanger, lekker
natuurlijk en fleurig!
Minder leuk dat er in het recept pindakaas vermeld staat,
i.p.v. vogelpindakaas.
Vogelpindakaas kan je bij elke dierenwinkel kopen, is zoutloos en daardoor
een stuk gezonder voor vogels dan gewone pindakaas.
Groet, Rieneke.
(Zoutloze pindakaas is ook te koop bij de supermarkt)

Vogels in de winter

Herplanting van bomen op tuinvereniging Oostvliet
In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid melding gemaakt van de voorgenomen kap van 45
bomen op tuinvereniging Oostvliet vanwege de oeverwerkzaamheden. De
vergunningaanvraag is op 31 december 2020 bekend gemaakt en in de Stadskrant van de
gemeente Leiden geplaatst. Het bestuur kan zich in de voorgestelde aanpak goed vinden en
zal om die reden geen bezwaar maken tegen de kap. Waarschijnlijk is medio februari bekend
of de kapvergunning is verleend.
De gemeente heeft daarbij aangeboden om vervangende bomen aan te leveren vanwege de
herplantingsplicht bij het kappen van bomen, bij voorkeur in die tuinen waar ook
daadwerkelijk bomen zijn gekapt.
In overleg met het bestuur wordt daarbij het volgende aanbod gedaan. De gemeente levert
een vijftigtal bomen, waarbij gekozen kan worden uit de volgende inheemse boomsoorten:
Appel, Kers, Peer, Pruim, Gele kornoelje, Sporkehout, Boswilg, Lijsterbes en Vogelkers.
De genoemde fruitbomen kunnen qua groeihoogte worden beperkt door de gebruikelijke
snoei.
De andere bomen blijven ook lager dan zes meter. De Gele kornoelje groeit tot een hoogte
van drie tot vijf meter. Van Sporkehout hebben we gevraagd om de laagblijvende cultivar
‘Columnaris’ en van de Boswilg de laagblijvende cultivars ‘Kilmarnock’ en ‘Weeping Sally’.
Lijsterbes en Vogelkers worden iets hoger, maar ook deze kunnen door tijdige snoei in hoogte
worden beperkt, dan wel hier en daar in de gemeenschappelijke groengebieden van de
tuinvereniging worden bijgeplaatst. Daar zullen we de in oprichting zijnde commissie
natuurlijk tuinieren bij betrekken.
In eerste instantie zullen die tuinleden worden benaderd met een tuin waarin is gekapt. Dit
teneinde hen een mogelijkheid te bieden op een alternatieve plek in de tuin een boom te
planten. Blijven er bomen over…, dan zal aan de commissie natuurlijk tuinieren worden
gevraagd met een plan te komen waar de overige bomen in de gemeenschappelijke
groengebieden geplaatst kunnen worden. In dat plan kan dan ook opgenomen worden of
andere belangstellende tuinleden zich nog kunnen melden voor zo’n boom.
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ALTIJD ACTUEEL!

Kijk voor de allerlaatste informatie op onze website!!! Hebt u nog leuke tips of foto’s?
De Webmaster ziet ze graag tegemoet.

