Nieuwsbrief “Special” VVCL
December, de 23e.

Speciale editie, aflevering 1.
Op complex De Punt zijn 21
december twee projecten van
start gegaan.
VVCL heeft in november en december
enkele succesjes binnengehaald en de
invoering wordt direct in praktijk
gebracht:

uitvoering van deze projecten is 21 december
reeds gestart.
Kort daarvoor heeft het bestuur de leden
langs de Beek zoveel mogelijk al per mail
geïnformeerd en met hen e.e.a. besproken.
Op dit moment is met 80% van deze leden al
overleg geweest.
Hoewel dus alles in een onverwacht snel
tempo op ons af kwam hebben we tijd
kunnen vinden voor een inventarisatie en
bespreking van aandachtspunten.
Gaandeweg zetten we de punten op de “i “.

. het Groen Depot gaat met steun van
firma Schoonhoven-Infra aangelegd
worden, de eerste metingen zijn al
gedaan.
. de Gemeente heeft ons medegedeeld
dat zij per 2020 periodiek het Groen
Afval op gaan halen net als bij complex
De Valeriaan.
. het Waterschap gaat in januari met
de Lapeerse Beek aan de slag.

M.n. bij project de Lapeerse Beek was de
vraag, òf nu starten òf een jaar wachten.
Er moet namelijk een werkstrook van 2 meter
vrij gemaakt worden en dat is een aardige
klus.
De graver heeft die breedte nodig om nieuwe
palen te plaatsen, de Beek uit te graven en
de oever te egaliseren.

Aanpakken NU
Blij en schrikken…
Het bestuur is zeer blij met deze geweldige
medewerking van diverse partijen. De

Het bestuur heeft gekozen voor NU,
.omdat het Waterschap nu kan
.omdat de Beek er al lang met achterstallig
onderhoud bij ligt en slechte drainage
.omdat begin maart alles klaar kan zijn

Knelpunten
Veel materiaal en opslag moet opgeruimd of
verplaatst worden.
De nodige struiken en een enkele boom
moeten verplant worden.
Drie kastjes, een klein gereedschap schuurtje
èn een grote staan mogelijk teveel in de weg.

Op maandag 23 december is ’s morgens met
10 leden en ’s middags met 5 een enorme
slag gemaakt: twee kastjes verplaatst, veel
herplant.

Het bestuur heeft direct toegezegd alle leden
te mobiliseren, want zij ziet het als een
project van heel VVCL en niet van enkele
leden langs de Beek.

Een vruchtbare “lekkere”dag
Bij de koffie werden wij goed verzorgd
(Agnes ) krentenstol lag klaar en een lid
kwam spontaan verse oliebollen brengen !

Ook zorgt het bestuur voor collectieve afvoer
van materialen.

De kop is eraf.
Zaterdag is het hek bij de acacia stronk al
gedemonteerd, 6 januari wordt deze stronk
weg-gefreesd.
Ook is 21 december al een eerst aanpak van
het pad/beekoever gestart.

Nog even de eerste serie klus data
op een rijtje:
Vrijdag 27 december
Zaterdag 28 december
Maandag 30 december
Vrijdag 3 januari
Zaterdag 4 januari
Start 9:30 uur, einde : zo lang je wilt/kunt…
En ……een klein buitje houdt ons niet tegen,
is echter aanhoudende regen voorspeld dan
lassen we die dag af.

Hoe verder…..

Op 8 januari hebben we weer overleg met de
inspecteur van het Waterschap.

We weten dan hoever we gevorderd zijn en
of alles in orde is òf dat nog een serie nieuwe
dagen ingepland moet worden vanaf 6
januari.
Daarover meer in de volgende editie van de
“Project Special”.
Nog even een plaatje ter hoogte
van “Paal 7”….

“Erna”…….
De schoonmaak ploeg is al gevorderd tot de
bocht !
Enorm veel opslag is verplaatst en afgevoerd.

“Ervoor”……

