Beste Tuinder(s)
Op 12 April jl. heeft Meilof Feiken, van stadsbeheer van de Gemeente Groningen, ons
complex bezocht om de schouwsloot en onze volkstuin te bekijken.
De Gemeente wil ons helpen met de hoognodige slootschoonmaak , mits men er bij kan
met een kraan.
Zodra dit mogelijk is, neem ik contact op met stadsbeheer en wordt de sloot
schoongemaakt.
Dit schoonmaken gaat op de minst ingrijpende manier.
Er wordt namelijk zoveel mogelijk van het bladafval en alleen het bovenste van de sliblaag
weggehaald .
Er belanden dus geen grote volumes slib op de tuinen.
Dit betekent wel dat dit onderhoud vaker zal gebeuren omdat de sloot niet helemaal wordt
uitgediept.
Door bebouwing aan de overkant van deze schouwsloot is onderhoud helaas alleen
mogelijk vanaf onze volkstuin.
Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de inrichting van onze aangrenzende tuinen.
Er is een (40 jaar) oude afspraak om een strook van 2,5 meter vrij te
laten ( slootschoonmaakstrook ).
Deze strook wordt ook als schouwpad gebruikt voor de slootschouw in November.
Helaas hebben een aantal tuinders zich niet aan deze afspraak gehouden zodat
noodzakelijk onderhoud aan de schouwsloot niet kan worden uitgevoerd.
Daarom mijn dringende (herhaalde) oproep aan betreffende tuinders deze
slootschoonmaakstrook vrij te maken en zo in te richten dat het mogelijk is er met
een kraantje langs te rijden!
Ook alle plastic op de oevers van deze sloot moet daar weg omdat dit plastic anders
kapotgetrokken gaat worden door de kraan en mogelijk in het milieu terecht komt.
Het voetpad (dat langs de elektriciteitsmast loopt) wordt gebruikt door de kraan
wanneer deze op weg is van en naar het achterste gedeelte van ons complex.
Want ook op dat gedeelte wordt de schouwsloot schoongemaakt !
De kraan is breder dan het voetpad dus ook bebouwing langs het voetpad zal de kraan
hinderen en moet daarom worden verplaatst.
Denk daarbij aan gereedschapskist en kast en ook aan afscheidingen die direct aan het
pad grenzen.
De breedte van het bruggetje over de tussensloot zegt iets over de breedte van de kraan.
Dit om je een idee te geven van de benodigde ruimte.
Ik houd jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Jannie Stoetman
Tel 06 24420365

