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Verslag
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:30.
2. Mededelingen
Afwezig met bericht van verhindering zijn de leden Aad Reeuwijk (Moerenburg) en Piet Rokven (Tuinpark Noord, laat
zich vervangen).
Harrie de Beer, voormalig voorzitter van het Groene Bosch is op 87-jarige leeftijd overleden. De aanwezigen herdenken
hem staand met een minuut stilte.
Op 22 maart a.s. is er een gesprek met de wethouder Mario Jacobs; op 29 maart a.s. is er overleg met de gemeente.
Op 1 maart worden de bomen van de Hoflaan gekapt; daar is op donderdag 23 februari nog overleg over.
Er is een bijeenkomst geweest van Groen013, een initiatief van de KNNV-afdeling Tilburg met als doel om samen met
de groene organisaties in Tilburg en de gemeente Tilburg te komen tot een beter en breed gedragen beleid op het
gebied van natuur en groen in de gemeente. De OVAT neemt daaraan deel.
Hoflaan meldt dat vanaf deze week Peter van Schild de nieuwe voorzitter is.
3. Ingekomen stukken
Er is een brief ontvangen van ene Jo v.d. Boogeart over het stoken van kachels op de tuinen. De voorzitter zegt dat hier
niets mee gedaan wordt; de briefschrijver heeft geen contact vermeld, de OVAT is geen beroepsorgaan van leden van
verenigingen en er is zelfs sprake van een bedreiging. Akkoord.
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4. Verslag van de vergadering van 12 december 2016
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van de punten 5 en 6 wil de penningmeester nog wat zeggen over
onderhoudsplannen. Al jaren is het zo dat die plannen uiterlijk 15 januari ingeleverd moeten worden. Daar gaat hij de
verenigingen niet extra aan herinneren. Ook kan het al jaren duidelijk zijn wat onder onderhoud valt. Dat is het
onderhoud van al het groen dat niet verhuurd is of kan worden aan de leden. Dat is inclusief de paden, heggen,
afrasteringen en parkeerplaatsen, maar niet een kantine of andere bouwwerken van een vereniging. Wel alles wat met
dat onderhoud te maken heeft. Hij wijst erop dat dus ook een uurtarief voor de tuinders die een taak hebben bij het
onderhoud opgevoerd kan worden, evenals de kosten voor gereedschap, of de kopjes koffie tijdens het onderhoud. De
gemeente controleert of de tuinen goed worden onderhouden, niet de OVAT. Inmiddels zijn alle plannen goedgekeurd
en is de eerste 75% van de onderhoudsvergoeding overgemaakt.

5. Reeshof
De voorzitter deelt mee dat er nog geen schot zit in de ontwikkeling. Nu moet het bestemmingsplan weer aangepast
worden vanwege ander gebruik door de zorgverlener. Het is één project: volkstuin, natuur, zorgcentrum en
woningbouw, met als deelnemers de volkstuinvereniging, gemeente, waterschap, zorgverlener en projectontwikkelaar.
Het duurt vanaf nu minstens nog een jaar als alles goed verloopt.
6. Zwerfkatten
De vertegenwoordigers van het Leijpark geven een toelichting; de proef duurt een jaar. De vertegenwoordiger van de
Dongenseweg zegt dat in de publicatie staat dat het toepassen van en klemmen en strikken tegen ratten en konijnen is
verboden, maar dat het toepassen hiervan in huisje en kassen wel is toegestaan. Dat is niet juist; het gebruik van die
middelen is altijd verboden. Het Leijpark zal dat aanpassen.
7. Biodiversiteit
De voorzitter zegt dat deze week een cursus voor echte beginners is gestart, er is voldoende belangstelling. Daarnaast
zijn er vier thema-avonden voor gevorderden; daar is nog plaats en kunnen tuinders zich aanmelden. De nieuwsbrief
van de werkgroep wordt nog een keer toegezonden.
8. Agendapunten voor de ALV
Op 10 april is er weer de Algemene Ledenvergadering. Een mogelijk onderwerp zijn de toiletten van de toekomstige
volkstuin in de Reeshof: worden die gehuurd door de vereniging of door de OVAT?
Iets anders is de gang van zaken rond de verhuizing van de volkstuin in Berkel-Enschot; ooit was er sprake van dat
verhuizing een moment was voor aansluiting bij de OVAT.
Asbestverwijdering is een goed onderwerp; heeft te maken met de eigendom van huisjes en andere opstallen op de
grond die van de gemeente is. Er is onduidelijkheid over het beleid van de gemeente. De Kaaistoep heeft regels wat
betreft de eigendom van huisjes en een geschillencommissie voor de taxatie bij overdracht; St. Franciscus vraagt wie
verantwoordelijk is voor de asbest; het antwoord is: de huurder. De Dongenseweg heeft een steunfonds voor tuinders
die geen geld zouden hebben voor een sanering.
Tot een week vóór de vergadering kunnen nog onderwerpen worden aangeleverd.
9. Rondvraag
Kaaistoep heeft een vraag over een boom buiten het hek die schaduw werpt op het terrein en water wegneemt.
Antwoord is dat de afstand tot het hek bepalend is. Contact opnemen met Bert van Hooft van de gemeente.
De Dongenseweg wil vóór 20 maart een gesprek met het bestuur over de haag; de secretaris zal een afspraak regelen.
De Vlashof vraagt naar een doorgestuurde zadenlijst van P.v.d.Wouw: dat was geen advies. De voorzitter zegt nog dat
de vraag van deze tuin over het nieuwe pad beantwoord wordt door de OVAT, niet door de gemeente.
10. Volgende vergadering
Volgende vergadering is op maandag 12 juni 2017. De Algemene Ledenvergadering is op 10 april 2017. Beide avonden
beginnen om 19.30 uur op de Hoflaan.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00 uur.
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