Bijeenkomst TUIN werkgroep 09-08-2022.
Aanwezig: Alie Kneepkens, Coby Meulenbroeks en Liesbeth Oude Aarninkhof-Smit
Afwezig: Jacqueline Leermakers verhinderd, Elly Schats, helaas gestopt met ons Project Zilverhof.
Agenda:
• Rondje kennismaken, wie is wie
• Samenstelling tuin werkgroep
• Wat vind je belangrijk in de communicatie en het samenwerken
• Inventarisatie van stukken en keuzes die reeds gemaakt en gebruikt zijn.
Na de kennismaking over tot de inventarisatie van de stukken:
* Het Zilverhof Erfafscheidingen document van MAG architecten fase DO 20-07-2022.
* Het eerder gemaakte stappenplan van 22-01-2022
* De vragenlijst die begin dit jaar is afgenomen bij de eerste leden van Zilverhof
Vragen die aan de orde kwamen:
_ Is Wendy van Kemenade het aanspreekpunt namens de gemeente?
_Voor welk gedeelte is de gemeente verantwoordelijk?
_Is het mogelijk subsidie te krijgen voor de aanleg?
_In het stuk Erfafscheidingen van MAG architecten staan suggesties die de gemeente geeft
over de 5 meter zones. In hoeverre zijn die leidend?
_Zorgt de gemeente voor bankjes in de hofjes?
_ aanleg buitenkranen
_ De 5 meter zones beplanten, hoe gaat dat in zijn werk? Iedere eigenaar van zo’n stukje zelf
of een collectieve aanplant?
We maken het volgende onderscheid:
*De Hof Passage
* De Groene Loper
* Mijmerhof
* Bloemenhof
* de 5 meter Zones
* De parkeerterreinen
Over de erfafscheidingen aan de achterzijden van de kavels en voor de 5 meter zones is in de ALV van
25 juli jl. consent bereikt.(hoogte 1.80 en 1.20 en het gebruik van harmonicagaas met Hedera )
We krijgen een discussie of waar en wanneer de zon komt. Dit leidt tot de vraag aan Guus ( was
toevallig in de kamer). “Kun je bij Kilimanjaro een bezonnings studie vragen over de diverse tijden
van de dag en de seizoenen”? hij gaat proberen deze vraag voor ons te beantwoorden.
De tweede vraag die aan de orde was: “Kunnen wij de exacte maten krijgen van de binnentuinen in
de hofjes en bij die van de Groene Loper zodat we een soort proef ontwerp kunnen maken al dan
niet in overleg met een deskundige.
De eerder afgenomen vragenlijst over wat een ieder wil met de tuinen is veel en is door de eerste 10
leden ingevuld. We komen overeen dat we die lijst gaan vereenvoudigen en mogelijk t.z.t. gaan
hergebruiken.
Liesbeth heeft bij de IVN Vlindertuin gevraagd of zij mee willen kijken naar een bijen en vlinder
vriendelijke indeling. Dat willen zij.

Coby heeft ervaring als vrijwilliger bij de bijentuin en
Alie laat ons haar voorbereidende werkzaamheden zien in de tuin voor de planten die zij graag mee
wil hebben.
Ergens in het voorjaar als de eerste spade de grond ingaat willen we de leden vragen in grote potten
planten alvast voor op te kweken zodat we snel wat aankleding hebben in de tuinen en op de erven.
We spreken af dat de afspraak met de gemeente wat ons betreft nog even naar achteren mag totdat
de constructeur klaar is en de eerste spade de grond ingaat.
Wel gaan we een fietstochtje afspreken om informatie en ideeën op te doen
Liesbeth OA

