Nieuwsbrief Vereniging van Eigenaren Noorderplassen

Geachte leden en (nog) niet leden!
Het is alweer 5 maanden geleden dat wij u voor het laatst berichtten over de gebeurtenissen in
onze mooie wijk.
Er is sindsdien wel het een en ander gebeurd: de ‘paden’ in de bebossing naar de Hogering zijn
gereed gekomen, er zijn nieuwe populieren zijn geplant, er is een paar keer gemaaid. Ook zijn er
buitenboordmotoren gestolen, auto-inbraken gepleegd en er zijn snoei- en groenkorven
geplaatst, verwijderd en weer herplaatst. Maar zeker ook heeft het bestuur zich beziggehouden
met de problematiek van de waterplanten. En vooral de mogelijke oplossingen daarvoor, en
hebben wij de verschillende toepassingen en ervaringen voor een buurtapp getest. Tevens is er
een havenfeest geweest in Noorderplassen-West en zijn er initiatieven zoals buurtborrels of
BBQ’s door de bewoners georganiseerd. Kortom, genoeg om u een update te geven over de
laatste stand van zaken die ons allen aangaan.
Maaien – Het bestuur van de VvE heeft afgelopen zomer samen met de Stiwon verschillende
maaimethoden onderzocht en deels in de praktijk getest, en is geprobeerd een inschatting te
maken van het mogelijke resultaat. Er is gekeken naar het gebruik van andere messen (officieel
mag er niet te diep gemaaid worden) en naar vegen en schrapen van de bodem (officieel niet
toegestaan). Ook hebben wij de mogelijkheid onderzocht om met het zaaien van minder
hinderlijke waterplanten het probleem van het Fonteinkruid te ‘beheersen’. Daarnaast hebben
wij onderzocht of, door een analyse van de ‘zaadbanken’ – de bovenste laag van ca 10 cm van de
bodem –vastgesteld kon worden welke waterplanten in de bodem aanwezig zijn, en of die door
baggeren verwijderd zouden kunnen worden.
Daarnaast hebben wij diverse alternatieven voor het organiseren van het maaien bekeken.
Bijvoorbeeld een samenwerking met de gemeente, d.w.z. samen het maaiwerk uitbesteden. Ook
hebben wij het volledig uitbesteden door de VvEN aan een externe partij, bestudeerd. Tot heden
hebben wij daarvoor nog geen aanvaardbare vorm kunnen vinden, o.a. omdat bij geheel
uitbesteden wellicht de contributie voor het lidmaatschap van de VvE voor het maaien (fors)
omhoog zou moeten.
Résumerend kunnen we vaststellen dat nog geen van de onderzochte alternatieven een betere
oplossing biedt dan zelf maaien met vrijwilligers. Daarom zullen wij de traditionele manier van
maaien voorlopig volgend seizoen voortzetten. Een en ander laat onverlet dat er blijvend
aandacht is voor een methode van bestrijden die zo mogelijk méér effect heeft.
Overigens willen wij hier van de gelegenheid gebruikmaken om de vrijwilligers die zich zo
enorm voor de experimenten en het maaien (via de Stiwon) hebben ingezet, hartelijk te
bedanken!
Buurtapp - Wat betreft het testen van een buurtapp waarmee wij preventief en in geval van nood
onze leden willen informeren dan wel willen oproepen tot actie, heeft nog niet dat opgeleverd
wat wij ons voorstellen. De bestaande app ‘Nextdoor’ zoals die vooral in Noorderplassen-West
wordt gebruikt is ons inziens nog teveel van het “help-mijn-kat-is-vermist” niveau. Wij zijn bezig
verdere mogelijkheden te onderzoeken, zoals om met de app een directe verbinding te hebben
met de Almeerse politie. Mocht u ideeën of suggesties hebben, laat het ons weten!
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Vacatures – Omdat de huidige voorzitter en secretaris van de Stiwon na dit zomerseizoen hun
functie neerleggen, zijn de Stiwon en als opdrachtgever de VvEN, op zoek naar twee nieuwe
kandidaten.
Wij zoeken naar enthousiaste bewoners met een positieve instelling en een sterk saamhorigheidsgevoel die voor alle bewoners het waterrecreatiegenot optimaliseren en waarborgen.
Uiteraard dienen de nieuwe kandidaten de bereidheid te hebben hier vrije tijd (veel of weinig,
afhankelijk van de groeisnelheid en verspreiding van waterplanten), aan te besteden.
Let wel, al vóór aankomend zomerseizoen zijn de vacatures in te vullen! Lukt dat niet, dan zal dat
direct gevolgen hebben voor het maaibeleid 2017 en de kosten.

Bestuurssamenstelling Stiwon:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuuurslid (optioneel)
Taken bestuur:
- Operationeel houden van de maaiboot
- Planning en uitvoering maaiprogramma met inzet van bestaande vrijwilligers
- Contractmaaien (ook m.b.v. vrijwilligers)
- Actualiseren, beheer en onderhoud van de Stiwon website (incl. publiceren maaiplanning,
contractbeheer, informatieverstrekking, enz.)
- Communicatie Stiwon / bewoners
- Overleg Stiwon / VvEN bestuur
- Realisatie sluitende begroting volgens exploitatieplan
Nieuwsbrief – Dit is de laatste nieuwsbrief die ook nog op papier verschijnt. Alle volgende
nieuwsbrieven zullen alleen nog op de VvEN website worden gepubliceerd die dan van daar te
downloaden zijn. Daarom onze laatste oproep: geeft u a.u.b. een geldig emailadres per
huishouden door aan onze secretaris, via r.wolfrat@planet.nl

Wij wensen u allen een plezierig einde van het jaar en een ’warme’ winter toe.
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