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Van de voorzitter
Algemene Ledenvergadering dinsdag 14 maart 2017 in De Miente
U hebt op uw e-mailadres of via de brievenbus de uitnodiging en de stukken
voor de Algemene Ledenvergadering ontvangen. De vergadering vindt plaats in
de grote zaal van De Miente en begint om 19.30. U wordt uitgenodigd om in
grote getale aanwezig te zijn.
De nieuwe website van de vereniging
De website wordt door Anita steeds up to date gehouden. U kunt allerlei
informatie vinden over onderwerpen als plantschema`s, bemesting en groei,
contact met de gemeente, de stand van zaken rond de subsidie en nog veel
meer.
Via de website kunt u als leden van VTV Jardinga contact hebben op de nieuw
geïnstalleerde facebook pagina. Het adres vindt u hier:
https://www.facebook.com/groups/vtvjardinga/?fref=ts
Vergunningen en de gemeente
Op 15 februari 2017 heeft de voorzitter een gesprek gevoerd met Michel
Bijholt, gemeente ambtenaar voor vergunningen verlening.
De inhoud van het gesprek:
Beide schuren op locaties Jardinga en Schottelenburg worden niet
aangemerkt als hoofdgebouw.
Definitie hoofdgebouw: gebouw is nodig om de bestemming van het perceel te
verwezenlijken. Voorbeeld: de bouw van een huis verwezenlijkt de
bestemming van het perceel om een huis te bouwen.
De schuren op de locaties verwezenlijken niet de bestemming van de tuinen
van een volkstuinperceel.
Dat betekent dat de vergunningen, verleend om beide schuren te bouwen,
geen recht geven op verdere bouw van kas/schuur zonder aanvraag van
vergunningen.
1 Voor kas/schuur bouw moet dus een vergunning worden aangevraagd met
tekening, plaatsbepaling en betaling van leges.
2 Collectieve bouw van meerdere kassen/schuren kan wel, waardoor met een
eenduidige tekening en plaatsbepaling aanduiding de leges via staffel zullen
worden berekend.
Deze onkosten zullen lager zijn dan wanneer voor elke kas/schuur apart een
vergunning wordt aangevraagd.
Een collectieve vergunning geldt 6 maanden. Een dag of week later gaan
bouwen is dan geen probleem. Dat betekent dat de vergunning gebonden is
aan de tijdspanne van 6 maanden.
Bovenstaand houdt in dat alle kassen en schuren nu al gebouwd clandestien
zijn gebouwd.
Als de gemeente op zijn strepen blijft staan zouden deze bouwwerken moeten
worden afgebroken.
Folders
Om VTV Jardinga meer bekendheid te geven zijn in 2016 vanuit het
subsidiegeld folders ontwikkeld.
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Deze folders hebben een nieuw jasje gekregen en zijn door de secretaris
aangepast voor het jaar 2017. Op de Algemene Vergadering 14 maart kunt u
de folders bekijken en een serie meenemen om in Oosterwolde te verspreiden.
Berichten over Schottelenburg
In deze Groenbrief wordt ook een verdrietig bericht geplaatst. Op 21 februari is
Henk Kampman, na een lange periode van ziekte, overleden. Tijdens het
condoleance bezoek hebben de Schottelenburgers hun medeleven kenbaar
gemaakt aan mevrouw Kampman en haar kinderen. Henk heeft zijn kasje en
de zaadbestelling voor 2017 geschonken aan VTV Jardinga. Daarvoor heeft de
vereniging Henk persoonlijk bedankt tijdens een bezoek.
Op 15 maart wordt Nol Streefkerk geopereerd. Hij krijgt een nieuwe heup. De
operatie vindt plaats in Nij Smellinghe te Drachten. Vanuit deze Groenbrief
wensen we Nol een goed herstel toe.
Berichten over Jardinga
Helaas heeft Folkert Foppes gemeld te stoppen met het opkweke n van plantjes
voor een eventuele plantjesdag. Folkert heeft een nekhernia waardoor het extra
werk voor het opkweken van de plantjes teveel wordt. Vanuit deze Groenbrief
wensen we hem een voorspoedig herstel toe.
De functie van algemeen secretaris
Een zestal leden zijn benaderd met de vraag om over deze functie na te
denken. Tot nog toe is daarover nog geen positief bericht ontvangen.
Palen voor de tuinen
Op beide locaties zijn door de gemeente afgeschreven tuinpalen neergelegd.
Op Jardinga liggen de palen vooraan op de plaats van de mesthoop.
Op Schottelenburg liggen de palen naast het informatiepaneel.
De palen op Schottelenburg kunnen achter bij de berging worden neergelegd.
Neem een paal onder de arm als u op de tuin gaat kijken.
Sponsoring
De Rabobank had een sponsoring uitgeschreven voor verenigingen. De leden
van de vereniging konden door hun stem uit te brengen op hun vereniging
steeds een bedrag van € 5,- zeker stellen.
Op 27 januari werd tijdens een feestelijke bijeenkomst, bezocht door
penningmeester en voorzitter, het gesponsorde bedrag bekend gemaakt.
VTV Jardinga heeft € 30,- bij elkaar gebracht.
Helpende handen
En ja….ook in deze Groenbrief wordt weer een verzoek gedaan om naast
eigen tuinwerk de helpende hand te reiken bij algemene werkzaamheden.
Zeker nu op locatie Jardinga eventueel de werkzaamheden voor de plantjesdag
verdeeld moeten worden.
Zeker omdat op Schottelenburg werkzaamheden nodig zijn rondom het poot en zaaiwerk voor de voedselbank. De regelingen voor de voedselbank giften z ijn
gedurende de herstelperiode van Nol in handen van Henk Woelders.
Help de vereniging op de voorjaarshuppel.
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