
Ledenvergadering, 4 maart 2017 
Agendapunt 10 
Werkprogramma en begroting 2017 

Dit werkplan is mede gebaseerd op de inbreng van de verschillende commissie. 

1.Technische Commissie 

1 Afronden activiteit drainage Jasmijnpad (tuinen 
35,36,40) 

- Buizen en drainage leiding leggen in een 
schelpenbed en afdekken met worteldoek 
en grond in tuin 40. 

- Afvoerput in het Jasmijnpad 
- Mogelijkheid onderzoeken haalbaarheid 

drainage in/door tuin 36 en tuin 15.

Planning januari/februari 
ev. 
Voorstel uitvoering samen 
met tuinleden van het 
Jasmijnpad.

2 Voortzetting onderhoud parkeerplaats 
- Onkruidverwijdering 
- Aanbrengen slijtlaag (achterste 

gedeelte).

Er zijn offertes voor deze 
werkzaamheden 
gevraagd.  
Activiteiten afstemmen 
met groencommissie.

3 Groot onderhoud fietsenstalling 
- Afvoer regenwater 
- Vervanging dakbedekking 
- Aanbrengen zijplaten

Voorstel: project van 
maken en leden met 
timmervaardigheid vragen 
mee te werken.

4 Slootbeschoeïng en vervangen palen 
middensloot.

Voorlopig uitstellen naar 
2018

5 Kantine: gootklossen, schilderwerk (zie ook 
16).

Project van maken en met 
leden opknappen.

6 Herstel tegelwerk paden. Bekijken waar herstel 
tegelpad urgent is. 

Hiervoor een meerjarig 
plan voor maken. In de 
toekomst rekening te 
houden met zwaardere 
regenbuien. 
Daarbij bekijken hoe de 
drainage op het 
Jasmijnpad verloopt. De 
uitvoering zal 
waarschijnlijk door een 
bedrijf moeten gebeuren.

7 Toegangshek en achterhek: regelmatig 
controleren van sloten en veiligheid.



2. Groencommissie 

8 Advies over bouwpakket ter vervanging van 
bestaande huisjes o.a. opvragen offertes bij 
verschillende bedrijven. 
Mogelijkheden bekijken van aanbouw schuurtje 
in dezelfde bouwstijl cq plankdelen.

9 Contact met Dorrepaal over de tussensloot.

10 Voortzetting inventarisatie van bomen die 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
vereniging i.v.m. snoeien of kappen. 

- Bekijken berken in de 7-meterstrook 
(snoeien per 3 jaar is nodig voor 
lichtintreding) 

- Overwegen: kappen van een berk en 
vervanging door bijv. een wilg i.v.m. 
natte slootkant 

- Lange termijnplan maken voor 7 
meterstrook en het bos 

- Snoeien Haagbeuk slootkant 
parkeerplaats en diverse kleine bomen in 
het bos via een vrijwilligersorganisatie. 

Over de 7-meterstrook 
contact onderhouden met 
buurtvereniging Park 
Leeuwenbergh. 

11 Onderhoud coniferenhaag langs het parkeer- 
terrein Lindelaan. De haag is breed uitgegroeid, 
hangt over het pad en is er slecht aan toe. Er is 
hierover advies ingewonnen bij verschillende 
deskundigen.  

- De Groencommissie heeft zich met de 
medewerking van Anne van den 
Stuijvenberg (43) gebogen over een 
plan van aanpak en er zijn offertes 
aangevraagd voor verschillende 
oplossingen. 

- Dit plan wordt aangepakt in 
samenwerking met de technische 
commissie en de omliggende tuinen. 

- Bij de uiteindelijke keuze voor een  
oplossing zijn twee randvoorwaarden 
van belang: de veiligheid van het 
complex en een aanpak die door bijv. de 
keuze van planten bijdraagt aan de 
natuurwaarde. 



3. Kantine- en recreatiecommissie 

4. Communicatiecommissie 

12 Tuinbezoek: 
- Prioriteit leggen bij tuinen, die eerder 

achterstallig onderhoud vertoonden 
- Controle op verwijdering heermoes bij 

drie tuinen 
- Voorts bezoek tuinen Jasmijnpad en 

Seringenpad (volgens tweejarig 
schema).

15 Organisatie Opendag samen met Dorrepaal en 
communicatie- en kantinecommissie.

16 Onderhoud kantine binnen en buiten samen 
met technische commissie (punt 5).

Project van maken met 
vrijwilligers.

17 Speciale actie voor samenstellen buffetteams Er is al voorwerk gedaan 
en er is een schema voor 
2017

18 Aanpassing inrichting kantine: vervanging 
stoelen via aanbod 2e hands cafémeubilair, 
opknappen van de vergadertafel. Dit betreft 
voorstellen van Caroline Dijkman, zoals 
besproken met de kantinecommissie in oktober 
jl. 

19 Aanstellen van een coördinator of een team 
voor recreatie: 

- Bingo. 
- Samen bekijken van sportuitzendingen 

op TV (er is een TV). 
- Organiseren van een kookevenement. 
- Samenwerking bij Open Dag, Jeu de 

Boules. 
- Laatste zaterdag v.d. maand borrel. 
- Organiseren van lezingen i.s.m. o.a. 

groencommissie.

20 Instellen van een nieuwe commissie.

21 Verdere ontwikkeling website. Na een periode bekijken 
of leden tevreden zijn.

22 Oppakken fotoproject (aanvullen met foto’s 
nieuwe leden).



5. Taxatiecommissie 

6. Coördinatie verkoop 

7. Bestuur 

23 Jaarlijkse controle bouwkundige staat huisjes. 
Controle op veiligheid gasslangen is reeds in 
gang gezet).

24 Invoeren motivatieformulier voor kandidaat-
leden.

25 Aspect van veiligheid. Te veel klachten over 
openstaan hek. Bekijken of camerabeveiliging 
nodig is (o.a. naar ervaringen vragen bij andere 
tuincomplexen). 
Opnieuw onderzoeken of verhoging van het 
hekwerk voor het gehele complex, dus inclusief 
de tuinen aan de Elzenlaan mogelijk is (o.a.  
zonder vernieling bij snoeiwerk door onderhoud 
gemeente).

26 Aansluiting bij vuilnisafhaaldiensten van 
AVALEX 
(plus afspraken maken over afhalen grof 
huisvuil). Plan is  twee grijze, verrijdbare 
huisvuilcontainers aan te vragen voor o.a. afval 
van de kantine en tuinleden.

27 Voor bestuursleden geldt een zittingstermijn 
van drie jaar. Moet ook bij commissies niet 
eens bekeken worden of roulering van het 
voorzitterschap na drie jaar gewenst is?

28 Verbeteren contacten met de gemeente Den 
Haag. Het streven is een vast contactpersoon 
voor verschillende zaken.

29 Overleg Dorrepaal o.a. sloot, snoeiplan etc. i.s.m. technische 
commissie en 
groencommissie.

30 Organiseren tuin-padbijeenkomsten. i.s.m. kantine.



31 In de zomer een fietsexcursie naar een 
tuinvereniging.

32 Verbeteren infrastructuur: archief, printer, 
eventueel WiFi aansluiting.  
WiFi kan tevens van toepassing zijn voor 
(camera)beveiliging. Het is dan ook mogelijk 
om het archief digitaal te raadplegen. 


