Ton Hasenbosch heeft zijn bestuursfunctie
inmiddels weer neergelegd.
Op 19 mei was er de oprichtingsvergadering en
waren 25 toekomstige leden van de
volkstuinvereniging “De Geschikte Peer “
aanwezig. Ook aanwezig waren burgemeester Frans
Buijserd en het raadslid van Belzen.
Na de opening en het welkomst woord van de
kandidaat voorzitter aan alle aanwezigen, werd er
een uitleg gegeven over het belang van de
vereniging, om als een persoon te kunnen
overleggen met de gemeente. Tevens werden de
verdere doelstellingen aan bod gebracht.

Hierna werd het woord gegeven aan de
burgemeester.
Die verklaarde dat het inderdaad de bedoeling was
om de volkstuin complexen te sluiten op de
bekende data en dat het heel moeilijk zal zijn en
worden om een goede locatie te kunnen vinden
waar we kunnen blijven tuinieren.
Het oprichtingsteam werd gekozen als nieuw
bestuur en werd tijdens de vergadering aangevuld
met de heren T. Hasenbosch en F. Verkerk. De
bestuurssamenstelling werd daarmee als volgt:
Evert van Coolwijk, voorzitter
Ab Vos, secretaris
Ben van den Helder, penningmeester
Ton Hasenbosch, algemeen lid*
Frits Verkerk, algemeen lid.

Op 1 juli werden de statuten bij notaris Kroese
verleden en per gelijke datum werd de
inschrijving bij de Kamer van Koophandel
verricht, waarmee de vereniging ook een
juridisch feit is geworden. Omdat de
voorgelegde statuten (overgenomen van de
volkstuinvereniging in Bodegraven) wat
verouderd waren en niet meer voldeden aan de
eisen gesteld in het Burgerlijk Wetboek is dit
aangepast door de notaris. Dit heeft ook tot

Wij zijn ons er ons van bewust dat dit uw
belangrijkste vraag is. Voor de tuinders in
Nieuwkoop is overleg geweest met de fa. WAKO
om het terrein langer open te laten. Hierbij zijn
meerdere voorstellen gedaan zoals onder andere
het terrein met hekken af te sluiten en alleen de
tuinders een sleutel te geven. Mocht er dan toch
meer afval gestort worden, dan zou dit door de
tuinders moeten worden gedaan en zijn zij dan
daarop aanspreekbaar. De firma WAKO ziet niets
in het langer open laten en valt verder over dit
onderwerp niet mee te praten. Voor de tuinders in
Ter Aar hopen wij met de gemeente tot een
andere oplossing te komen. Op dit moment
kunnen wij daar nog niets over zeggen. Wij
hopen in de volgende nieuwsbrief hier meer over
te kunnen vertellen.
Op 19 juli hebben wij per brief aan de gemeente
gevraagd terreinen aan de vereniging beschikbaar
te stellen. Eerder heeft de burgermeester al
aangeven dat het een moeilijke weg wordt, maar
het bestuur blijft doorgaan om de doelen van de
vereniging te bereiken.

Op 13 juli heeft de eerste bestuursvergadering
plaats gevonden. Hierbij zijn de activiteiten van
het bestuur verdeeld. Er is een bankrekening
geopend bij de RABOBANK te Ter Aar.

Voorts is afgesproken een website voor de
vereniging te maken. Op deze manier willen wij
de leden van informatie voorzien, maar ook de
mogelijkheid van een verenigingsblad met
advertenties van sponsors blijft tot de
mogelijkheden horen. Wie wil zich hiervoor
beschikbaar stellen?????

Van het gemeente bestuur hebben wij vernomen
dat we een vaste contactpersoon krijgen.
Inmiddels heeft op 4 augustus een eerste gesprek
plaatsgevonden. Gelet op de sluiting van de tuinen
in Nieuwkoop per 1 januari a.s. is afgesproken
hier prioriteit te geven aan het zoeken naar een
nieuwe locatie. Voor de Tuinen in Ter Aar wordt
onderzocht of het mogelijk is en zo ja op welke
wijze de vereniging hier op korte termijn al een
rol in kan gaan spelen.

Burgermeester F. Buijserd, aanwezig bij de
oprichtingsvergadering, geeft aan dat het moeilijk
zal worden om nieuwe terreinen te vinden, maar
is bereid samen met de vereniging op zoek te
gaan.

Inmiddels hebben we met een particulier in
Nieuwkoop contact gehad en is deze
grondeigenaar in principe bereid mee te werken
om tot een moestuincomplex te komen. Er dienen
echter allerlei zaken noch onderzocht te worden,
zoals bijvoorbeeld wat e.e.a. betekent voor de
mestquotum e.d. Ook dienen afspraken gemaakt
te worden over hetgeen wat wel toegestaan wordt
en wat niet. De afspraken met deze particulier zijn
echter niet voldoende. Ook de gemeente dient
toestemming te verlenen en mogelijk moet het
bestemmingsplan aangepast worden en wat
betekent dit voor de grondeigenaar en zijn
mestquotum. U begrijpt er moet nog veel gedaan
worden alvorens we meer definitieve
berichtgeving kunnen doen, maar we houden u op
de hoogte.

