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Beste leden VVCL, 
 
Aansluitend op Nieuwsbrief nr.7 van 13 maart 
ontvangen jullie reeds één dag later 
Nieuwsbrief nr.8. 
Nr. 7 was gebaseerd op besluiten uit de 
bestuursvergadering van 12 maart, nr. 8 op  

info uit het overleg op vrijdag middag 13 
maart met het Waterschap.  
Dat over alle resterende onderwerpen zo snel  
afspraken gemaakt konden worden hadden 
wij niet voorzien, daarom kort na elkaar 2 
brieven.   

 
 
Beek en oevers 
-In de maand juni zal de beek daar waar nodig opnieuw uitgebaggerd worden,  dan is de oever  
 begaanbaar. 
 Aktie Waterschap 

 
-Tevens zal het talud glooiend verder geëgaliseerd worden. Een deel van de grond zal waar  
 het talud te hoog is (Kranenburg,  Rietveld en Ruygrock) weg gehaald worden voor ophoging  
 bij de tuinen van Tran, Wieten en de Vente, indien nodig komt er extra grond ! 
 Aktie Waterschap 

 
-Het aanbrengen van beschoeiing en uitbaggeren van de Lapeerse beek bij complex De   
 Valeriaan wordt de komende maanden uitgevoerd, afhankelijk van het weer, want de oever is  
 daar nog behoorlijk doorweekt. 
 Aktie Waterschap 

 
Hekwerken 
-Het hekwerk bij het groendepot wordt hersteld.  
 Aktie VVCL 

 
-Bij de Lapeersebeek, aan de kant van de Kanaalweg komt een draaihek, dat doorloopt tot in de  
 beek. 
 Aktie Waterschap 

 
-In het hekwerk tussen het perceel van de familie Heukensfeldt en VVCL 
 ( achterzijde complex ) komt een draaihek, het hek zal doorlopen tot in de beek.  
 Aktie Waterschap 

 
Meer licht achterzijde complex De Punt 
-De aangekruiste bomen bij familie Heukensfeldt worden door VVCL gekapt, het hout is voor  
 VVCL, dit brengt meer licht op ons complex. Als compensatie voor dit werk door VVCL zal het  
 Waterschap het herstel van het verbogen hekwerk voor haar rekening nemen (schade ontstaan  
 bij het omzagen van bomen )  
Aktie Waterschap en VVCL 

 
 Tot slot 
Wederom het verzoek met de tuincommissarissen contact op te nemen met vragen en  
opmerkingen. 
Tot juni is nog het nodige te doen, we hopen dat we kunnen blijven doen zoals het tot nu toe 
gaat….met inzet van vele vrijwilligers, zie ook de bijlage! 
 
Het Bestuur. 
 



 

Bijlage: Zaterdag 7 maart was “hout” dag. 
 
 
Met de achterbuurman van De Punt zijn 11 
VVCL’ers druk geweest langs de oever van 
de dwarse beek achter het complex, ook 
enkele nieuwe leden waren present, leuk ! 
 
Het was een geweldig zonnige ochtend, 
heerlijk gewerkt en gezellige pauze, buurman 
Ivo trakteerde op lekkers bij de koffie die 
Agnes klaar had staan. 
 

 
Omzagen is zo gepiept, maar dan  nog 
opruimen..…. 
 
De oever achter op het complex gaat er ook 
verzorgd uitzien en………met meer zonlicht 
op de achterste percelen. 

 

 

 
Geen goed werk zonder werkoverleg! 
 

Op zaterdag 21 maart is een 
vervolg,….heb je zin, haak in,  
verzamelen bij VVCL gebouw op 
De Punt, start 9 uur. 
 

 


