
 
 
Uitgave: Bestuur VVCL ,  Nr.7,      13 maart 2020 
 

 
Beste leden VVCL, 
 
 
Met deze mail willen wij de leden informeren over de actuele stand van zaken t.a.v. de renovatie 
van de oever van de Lapeerse Beek. 
 
 
Oppervlaktes en financiën 
Op 2 maart zijn de piket paaltjes geslagen en is een lint gespannen, dit is een voorlopige 
vormgeving. De nieuwe oppervlaktes konden zo al wel opgemeten worden en staan in de bijlage. 
( Perceel K 076 moet opnieuw ingemeten worden.) 
 
Leden die in oppervlakte achteruit gaan zien dit in hun factuur van 2020 direct terug. 
Zij die meer oppervlakte krijgen zien dit in de factuur van 2021 pas terug omdat het gebruik van de 
grond in 2020 niet direct normaal zal zijn. 
 
De waarborgsommen zijn ook gebaseerd op de tuin oppervlakte, ons voorstel is die bedragen niet 
aan te passen. 
 
 
 
Vormgeving overgang moestuin naar beekoever 
De definitieve markering zal naar verwachting pas in de zomer plaats vinden. 
 
De overgang van tuin naar oever moet glooiend zijn, dus aflopend. Anders gezegd, het plaatsen 
van b.v. stoeptegels, ijzeren platen, bielzen etc. is niet toegestaan, dat verhindert n.l. de 
afwatering. 
 
Een aantal tuinen hebben te maken met te lage grond, dat wordt nog verhoogd. Het gaan om de 
volgende tuinen: 101  103  112  ( de Vente, Wieten, Tran  ). Over de aanpak daarvan volgt later 
informatie aangezien het bestuur hierover nog met het Waterschap in overleg is. Ook zal 
gesproken worden over het weggespoelde slib door de erge regenval en over het tijdstip waarop 
op de Valeriaan de beschoeiing geplaatst gaat worden. 
 
De grond achter het huisje van perceel K 126 ( Ad Kranenburg ) moet nader onderzocht worden, 
mogelijk is de hellingshoek te groot en bestaat de kans dat bij onderhoud de maaier of graver 
kantelt. 
 
 

Afstemming/overleg. 

Met vragen of opmerkingen over het bovenstaande kun je terecht bij de tuincommissarissen. . 

 

 

Mvg  

Het Bestuur van VVCL 
 

 

 

 



 

 

Bijlage. 

Tuin opp. oud en nieuw van leden op De Punt langs Lapeerse Beek, 2 mrt 2020 

        

reg. nr voor naam 
tussen 
voeging 

achternaam kavel m2 
gemeten verschil 

66 Henk  Ruijgrok (* K076 100 106 ? 

779 Jerry  Rietveld K077 100 82 -18,00  

349 Huite de Jong K 090 133 154 21,00  

715   Zhengshou K091 120 147 27,00  

795 Michel de Vente K101 125 137 12,00  

563   Wieten K103 120 108 -12,00  

774 Sabine van der Kleij K104 50 60 10,00  

486   Tran K112 115 120 5,00  

197 Ad  Kranenburg K119a 40 39,5 -0,50  

512 Janny  Jochemsen K119b 35 32 -3,00  

197 Ad  Kranenburg K126 160 160 0,00  

524 Gerda  Duits K127 100 91 -9,00  

632 Jessika  Batjes K134 50 53 3,00  

 

*) nog nameten. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


