Onderwerp uitnodiging 10 februari as. aanleg compostplaats op ons complex
Beste tuinleden,
Graag nodigen wij u hierbij uit voor een bijeenkomst in de kantine op 10 februari as. om 13.30 uur.
Wij willen u dan het plan voorleggen om op korte termijn een compostplaats op ons complex te gaan
inrichten. Een reden hiervoor is dat voor de afvoer van het groenafval van de werkbeurten slechts enkele
vrijwilligers beschikbaar zijn en er regelmatig klachten zijn over groenafval en takken die op de
aanhangwagen worden gedumpt wat de klus soms extra zwaar maakt.
Na overleg met de technische en de leden van binnenkort in te stellen groencommissie, overweegt het
bestuur om voor dit groenafval een compostplaats op ons complex in te richten. Vooral ook als wordt
over gegaan op een wekelijkse werkbeurt – een voorstel van het bestuur voor de ledenvergadering op 17
maart - wordt de afvoer van groenafval een urgent probleem. Maar eigenlijk zou voor een
tuinvereniging die natuurlijk tuinieren hoog in het vaandel heeft, zelf composteren ook een
vanzelfsprekende zaak moeten zijn.
Wat wij op 10 februari met u willen bespreken is of ook leden van deze compostplaats gebruik zouden
mogen maken. Door verschillende leden is erom gevraagd omdat de ophaal van groen binnen de
gemeenten steeds vaker per twee weken plaats vindt. Dat betekent dat de groencontainer thuis al snel
te vol is voor het meegebrachte groen van de tuin. We hebben een paar voorstellen, hoe we dit zouden
kunnen realiseren.
Over het composteren en over de inrichting van de compostplaats hebben we advies gevraagd. Daarvoor
is ook bij andere tuinverenigingen gekeken. Voor de vormgeving hebben de technische en de
groencommissie een ontwerp met afscheidingswanden in gedachten, waarbij gebruik gemaakt wordt
van de wilgentenen, die verzameld zijn op de Jeu de Boules baan. De compostplaats zal afsluitbaar zijn.
De meest geschikte plek is in het midden van het complex, waarbij een aantal 𝑚2 van de parkeerplaats
opgeofferd wordt.
Wellicht dat nog andere groenzaken even kort aan de orde komen, zoals de stand van zaken inzake de
bomenkap en de herbeplanting van de groenstrook, waarvoor de leden aan de slootkant van het
Jasmijnpad gezamenlijk een plan hebben opgesteld.
Graag ontvangen wij u op zaterdag 10 februari.
Met vriendelijke groet
Willemien Alberts,
Voorzitter

