TIGENO NIEUWSFLITS
FEBRUARI 2021
WATER AANGESLOTEN OP 13 MAART
Het voorjaar is aangebroken, terwijl het twee weken
geleden nog winter was met strenge vorst.
We hopen dat alle tuinders de waterleiding in het
tuinhuisje en in de waterput goed hebben afgesloten
en dat niemand schade heeft opgelopen door
bevroren en gesprongen waterleidingen.
Het water wordt aangesloten op ons tuinpark op
zaterdag 13 maart. Wees voorzichtig als je de
waterkranen open draait!

Om het risico op Covid-besmetting te beperken,
mogen maximaal 2 tuinders tegelijk hun afval in een
container kwijt.
STROOM VAN LANTAARNPALEN
Met ingang van 6 maart is het ook weer mogelijk om
tegen betaling op zaterdag stroom van de lantaarnpalen te gebruiken. Aanvraagformulieren vóór
vrijdag 12:00 uur deponeren in de brievenbus aan
het clubhuis. Lege formulieren hangen aan de zijkant
van de tweedehandswinkel.

GEVOLGEN CORONAVIRUS
We hebben nog steeds te maken met het
coronavirus. Gelukkig is ons volkstuinpark geopend
voor tuinders, maar er gelden wel de landelijke
beperkingen. Zo moeten alle aanwezigen op ons
tuinpark minimaal 1,5 meter afstand houden en is er
per tuin maximaal één bezoeker per dag toegestaan.

Een lantaarnpaal kan maximaal een stroom van
6 ampère opleveren. Het is raadzaam om geen
zware elektrische apparaten aan te sluiten.

GROENPLOEGEN
Het beleid van de Bond is dat algemeen werk is
toegestaan, mits er 1,5 meter afstand wordt
gehouden. Dat betekent dat de groenploegen met
wat extra maatregelen aan het werk kunnen gaan.

ZIEKE BOMEN
Misschien is het je opgevallen dat sommige bomen
op ons tuinpark een rode markering hebben. In
februari zijn alle bomen in de gemeenschappelijke
groenstroken onderzocht door een deskundige.

We hebben besloten dat de werkdiensten beginnen
op zaterdag 27 maart, met groenploeg A. In de
periode daarvoor nemen we het werk en de
maatregelen door met de groenploegleiders, zodat
er veilig gewerkt kan worden.

De gemarkeerde bomen zijn dood of ziek en zullen
worden vervangen. Waarschijnlijk gebeurt dit over
meerdere jaren gespreid, vanwege de hoge kosten.
We proberen voor de nieuwe bomen subsidie aan te
vragen bij de gemeente Amsterdam.

WINKEL
Met ingang van zaterdag 6 maart gaat de winkel
open. Er is maximaal 1 klant tegelijk toegestaan.
Vooralsnog worden alleen gasflessen, tuinaarde,
potgrond, kruiwagens en antilekbanden verkocht.

NIEUW BESTUUR BOND VAN VOLKSTUINDERS
Sinds 16 januari heeft de Bond een nieuw bestuur
met zeven nieuwe leden. Het bondsbestuur praat
met wethouder Marieke van Doorninck over het
Amsterdamse volkstuinenbeleid in de komende
25 jaar. Wij hebben een goede relatie met het
nieuwe Bondsbestuur.

Tuinders moeten hun bestelling vóór vrijdag 18:00
uur mailen naar winkel@tuinparktigeno.nl en
kunnen hun bestelling dan afhalen tussen 11:00 en
12:00 uur. Er kan alleen worden betaald met pin.
Afhalen en betalen gebeurt buiten, aan de
achterzijde van de winkel. Let alstublieft op de
aangegeven looproute en houd afstand.
CONTAINERS
De groencontainer is weer geopend vanaf zaterdag
6 maart, van 10 tot 12 uur. De container voor
huishoudafval gaat vier weken later open.

De stopcontacten op de lantaarnpalen zijn al oud.
Om de veiligheid te verbeteren gaan we dit jaar de
stopcontacten op alle 34 palen vernieuwen.

OMGEVINGSVISIE AMSTERDAM 2050
Sinds enkele weken ligt de (ontwerp) Omgevingsvisie
Amsterdam 2050 ter inzage. Deze visie gaat over de
ruimtelijke inrichting van de stad in de komende 30
jaar. Zie: Omgevingsvisie - Gemeente Amsterdam
Inwoners van Amsterdam kunnen tot en met 3
maart hun mening geven op de Omgevingsvisie.
Wij hebben namens ons tuinpark een zienswijze
ingediend.

