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Beste buren,
Graag brengen we jullie op de hoogte van de actualiteit en projecten van Ons Polderhart.
Algemene ledenvergadering (ALV) Ons Polderhart 25 juni 2022
Op 25 juni vond bij bestuurslid Tim van Leeuwen aan het eind van de Wildveldseweg de Algemene
Ledenvergadering van Ons Polderhart plaats met daarop aansluitende een feestelijke buurtmiddag.
72 buren hadden zich aangemeld. Leuk en
goed om zo voor het eerst met veel buren
samen te zijn en elkaar wat beter te leren
kennen.
Voor veel leden was het een eerste
kennismaking met het bestuur en een
mogelijkheid met hen in gesprek te gaan.
Voor het bestuur bood het gelegenheid
om verantwoording aan de leden af te
leggen en tegelijk te polsen wat onze
leden voor onze polder belangrijk vinden.
De algemene ledenvergadering was kort
maar krachtig. De vooraf rondgestuurde
stukken zijn besproken, zoals de
financiële zaken en begroting. Er kwamen Foto: Leden en bestuur in het zonnetje
van verschillende leden goede kritische
vragen naar voren. De kascommissie 2021 bestaande uit Fiona de Vries (Gerverscop 33) en Pieter
Gevers Deynoot (Gerverscop 4a) heeft de wijze waarop de penningmeester en het bestuur de
financiële administratie voert, bekeken en correct bevonden. Raoul van Aalst (Gerverscop 7a) heeft
zich voor het boekjaar 2022 beschikbaar gesteld om samen met Pieter de Kascommissie invulling te
geven. Ook is tijdens de ALV ons actieve lid Daniëlle officieel benoemd tot lid van het bestuur. Tevens
is de ledenvergadering akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om dat de jaarlijkse
contributie voor 2022 vast te stellen, de contributie blijft hetzelfde als in 2021, namelijk 24 Euro.
Je kunt alles nalezen in het bijgevoegde verslag van de Algemene Ledenvergadering.
Feestelijke buurtmiddag
De ledenvergadering liep naadloos over in de feestelijke buurtmiddag georganiseerd door de Ons
Polderhart feestcommissie. Nu werd het lekker vol op de boerderij van Tim en Daniek en kwamen nog
meer leden ook met hun kinderen. Dankzij de heerlijke wafels van Toos en haar dochters, de snacks
van Ad Goes, het ijs van Hans, en de lekkernijen die diverse leden meebrachten is de inwendige mens
goed verzorgd.

Foto: Toos met heerlijke wafels en ijs

Foto: Ook de kleintjes helemaal tevreden

Het namenspelletje geregeld door Marlies Molenaar (Gerverscop 31b) hielp om in gesprek te komen
met buren die je wellicht nog niet kende, en men raakte al snel met elkaar aan de praat.
Heel fijn dat we de ALV en buurtmiddag op de boerderij van Tim en Daniek van Leeuwen konden
organiseren. Tim en Daniek bedankt! Wie stelt volgend jaar zijn\haar terrein voor de ALV en
buurtmiddag beschikbaar?
Oh ja, als klap op de vuurpijl vond in het weiland van Tim natuurlijk het onvergetelijke touwtrek-event
plaats. Het werden fanatieke wedstrijden tussen Gerverscopse en Wildveldse trekkers, en een enkele
Rodendijkse trekker, tussen boeren en burgers, en de grote match tussen de familie van Soest en de
familie Oudshoorn. Het was allemaal leuk, óók toen plots het touw brak… wat een polder-power!

Foto: Match “Gerverscop versus Wildveldseweg”, remise wegens touwbreuk.

Nieuwe projecten in Ons Polderhart
Bij de ALV is aan de leden gevraagd suggesties en onderwerpen aan te dragen die zij voor onze polder
belangrijk vinden. In de vergadering en op de flapovers zijn daartoe allerlei voorstellen gedaan. Leden
konden op de flapovers ook stemmen op de onderwerpen waar zij vóór of juist tégen zijn, en daar ook
hun commentaar bijzetten. Wij danken iedereen voor de inbreng.
Als bestuur is het fijn en goed om te horen wat onze leden belangrijk vinden. Om als bewoners van ons
gebied gezamenlijk de eigen regie in onze polder vorm en richting te geven, zal Ons Polderhart vaker
zulke kleine ledenpeilingen gaan doen. Elk idee, bezwaar of mening helpt ons.
In een bestuursvergadering hebben we alle uitkomsten op een rijtje gezet en besproken. Het bestuur
heeft mede op basis van de uitgebrachte stemmen drie onderwerpen geselecteerd die de komende
tijd verder besproken en uitgewerkt gaan worden, namelijk:
1.
Biodiversiteit
2.
Verkeersveiligheid
3.
Buurtborrels
Veel bewoners van onze polder hebben onderwerpen aandragen die met natuurbehoud te maken
hebben. Het bestuur heeft besloten dit als “biodiversiteit” op te pakken. Het bevorderen van
‘weidevogels’ en ‘erfvogels’ is genoemd, en bijvoorbeeld ‘kruidenrijk weiland’ of ‘slootkantbeheer’. En
ook ‘bloeiende bermen’ sluit hier natuurlijk helemaal bij aan. Ons Polderhart gaat verschillende
aspecten van biodiversiteit in onze polder verder uitwerken. Ligt dit ook in jouw straatje?, kom vooral
meedenken en doen.
Verschillende buren geven aan zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op de Gerverscop.
Grote vrachtwagens dicht langs fietsende kinderen bijvoorbeeld. Ook zijn diverse en uiteenlopende
ideeën ter verbetering benoemd. Het bestuur van Ons Polderhart heeft besloten verkeersveiligheid op
te pakken en uit te werken. In dit nieuwe ‘project’ willen we als eerste stap een enquête gaan houden,
om te inventariseren wat bewoners willen en waar knelpunten zitten.
Ten slotte, haha, troffen we flink veel stemmen aan bij “buurtborrels”. Het is duidelijk dat onze leden
het goed naar de zin hadden op de feestelijke buurtmiddag eerder dit jaar. Tja, wat hiermee te doen?
Met al die grote locaties hier in onze polder moet het toch niet moeilijk zijn om zo nu en dan een
buurtborrel te organiseren? Heb jij een leuk idee? De Ons-Polderhart-feestcommissie helpt mee!
Over bovenstaande zal je de komende tijd meer van Ons Polderhart gaan horen. Deze nieuwe
projecten bieden alle ruimte voor nieuwe “actieve leden” om aan te sluiten. Lijkt het jou leuk om daarin
een ding op je te nemen? Doe dan mee en meld je aan!
Rode zakdoeken en omgekeerde vlaggen in onze polder
De transitie van de landbouw zal de komende jaren grote impact gaan hebben op onze polder en vooral
onze boeren. Stikstof problematiek en klimaatverandering raken ook onze polder.
Duidelijk is dat er iets moet en zal gaan gebeuren. Nog niet duidelijk is wat de stikstofaanpak voor
boeren in onze polder zal gaan betekenen. Het is de provincie Utrecht die met een plan van aanpak
moet komen, ook voor onze polder.
Wij hebben ons als bestuur van Ons Polderhart de vraag gesteld, of wij hierin iets voor onze boeren
zouden kunnen betekenen. Gebiedscoöperatie Ons Polderhart heeft als doelstelling onze polder te
behouden en duurzaam te ontwikkelen door een visie te ontwikkelen en regie te voeren. Vanuit Ons
Polderhart willen we graag meedenken én, waar mogelijk meehelpen, om onze boeren te
ondersteunen bij de omslag die de komende jaren gemaakt gaat worden.

Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om activiteiten zoals informatiebijeenkomsten organiseren,
subsidies in kaart brengen, of overleg met provincie/gemeente etc. Onze rol en mogelijke bijdrage
kunnen we pas echt invullen als de plannen concreter worden.
In 2023 zal de transitie van de landbouw en de gevolgen daarvan voor onze boeren in ieder geval
nadrukkelijk de aandacht hebben van het Ons Polderhart bestuur.
De oogst van project ‘Zon op Dak’ en ‘kleine windmolens’
In 2021 zijn we gestart met informatiebijeenkomsten voor Zon op dak. Na ruim een jaar loopt het
project binnenkort ten einde. Het komende half jaar zal er nog aardig wat installatiewerk in onze polder
gaan plaatsvinden. Hieronder staan de projectresultaten tot op dit moment.
Grote daken.
In de Nieuwsbrief van juni hebben we verteld dat Stedin geen groot-verbruikersaansluitingen meer
aanlegt vanwege “congestie op het net”. Dat is een flinke streep door de plannen van zes boeren om
met de SDE++ regeling in totaal zo’n 3.000 zonnepanelen te leggen. Panelen voor hun eigen gebruik
met gebruik van de salderingsregeling is wel mogelijk. Dat betekent in plaats van 3.000 zonnepanelen
nu ca. 640 zonnepanelen. Dat levert nog altijd een respectabele hoeveelheid duurzaam opgewekte
stroom, namelijk zo’n 225.000 kilowatt per jaar, maar we hadden gehoopt op meer.
Voor alle grote daken zijn er nu offertes uitgebracht. Op één na, zijn ook alle constructierapporten
opgeleverd. Twee dakeigenaren hebben al opdracht gegeven voor de plaatsing van in totaal 190
zonnepanelen. De anderen zullen binnenkort besluiten. De eerste 135 zonnepanelen op een groot dak
worden in oktober gelegd bij Tim van Leeuwen aan de Wildveldseweg.
Particuliere daken
Iedereen die mee wilde doen heeft inmiddels de offerte ontvangen. Een aantal bewoners heeft al
opdracht gegeven voor plaatsing van gezamenlijk ruim honderd zonnepanelen. Dat is ook nog eens
goed voor zo’n 35.000 kilowatt duurzaam opgewekte stroom per jaar!
Helaas is het nog steeds een gekkenhuis op de onderdelen markt en daardoor laat plaatsing van deze
100 panelen nog even op zich wachten. Een aantal leden gaat nog een besluit nemen en enkele leden
hebben zelf zonnepanelen geplaatst.
Kleine windmolens
Na de informatiebijeenkomsten en de excursie voor de zomer hebben drie boeren offertes voor een
kleine windmolen aangevraagd bij de leverancier EAZ. Eén van onze boeren heeft opdracht gegeven
om (in combinatie met zonnepanelen) een kleine windmolen te plaatsen. De tweede overweegt het
hetzelfde. De derde boer blijft geïnteresseerd, maar gaat op dit moment nog niet over tot aanschaf.
Op de valreep toch nog meedoen?
Wie vorig jaar zijn hand nog niet heeft opgestoken voor de plaatsing van zonnepanelen kan dit nu nog
doen. Stuur dan spoedig bericht naar info@onspolderhart.nl. Dan kunnen we je alsnog helpen.
Eerste asbest dak is verwijderd
Vorig jaar is Ons Polderhart gestart met aandacht voor de verwijdering van asbest uit onze polder. Een
groot aantal asbest dakeigenaren heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met subsidie van de
provincie Utrecht hun asbest-dak te laten onderzoeken. Een dergelijk rapport is noodzakelijk om tot
verwijdering over te kunnen gaan.
Daarna heeft Ons Polderhart in overleg met deze dakeigenaren en in samenwerking met
KP-adviseurs een collectieve aanbesteding georganiseerd voor de verwijdering en vervanging van de
asbest daken.

Voor elk individueel asbestadres is een offerte gemaakt,
en veruit de meeste dakeigenaren hebben besloten
daartoe over te gaan.
De komende maanden zal op acht adressen in onze
polder het asbest worden verwijderd en nieuwe daken
worden geplaatst. Het gaat bij elkaar om zo’n 1.800m2
asbest.

Foto’s Asbest eraf….
… eventjes zonder dak …
… nieuw dak erop!

Als eerste aan de beurt was de familie Doornenbal op de
Gerverscop 24. Deze foto’s zijn van het werk aldaar.
Het gloednieuwe dak is te bewonderen vanaf de
Gerverscop.
Bankjes langs onze wegen in de polder
De provincie Utrecht heeft een subsidieregeling voor
recreatiebanken langs wandel en fietsroutes in de polder.
Daarin staat:
"De provincie Utrecht maakt het voor iedereen mogelijk
om subsidie aan te vragen voor het plaatsen van
minimaal twee recreatie bankjes in het buitengebied,
langs een wandelroute. Met deze subsidieregeling hoopt
de provincie dat de beleving van de natuur vergroot
wordt en dat meer mensen gaan wandelen."
Ons Polderhart wil een aanvraag doen voor twee of meer bankjes
zodat meer mensen van onze mooie polder kunnen genieten. Voor
de plaatsing in het openbaar groen, de bermen bijvoorbeeld, is
toestemming nodig van de beheerder. Daarover zijn we met de
gemeente in overleg.
Heb jij voorkeur voor of bezwaar tegen een plek?

Het kan zijn dat bewoners een voorkeur hebben, of juist
bezwaar tegen een bankje op een bepaalde plek in onze
polder. Laat je ons dat weten?
Wij denken nu aan één of twee bankjes in de bocht van
de Gerverscop ter hoogte van\tussen nummers 3, 4, 4a,
5, uitkijkend naar Kamerik over de maisvelden;
daarnaast eentje bij Hans van Soest Gerverscop 22; en
misschien eentje in de driehoek WildveldsewegGerverscop.
Oproep: Wie wordt de opvolger van Gert?
Gert Vendrig (Gerverscop 30) meldde op de ALV een opvolger te zoeken als collectant voor de
Kankerbestrijding. Wij plaatsen daarom hier zijn oproep. Gert doet zijn collectewerk al vele jaren.
Nu is hij op zoek naar een jonger iemand die hem kan opvolgen. Is deze mooie taak iets voor jou? Meld
je dan graag bij Gert: 06-14818725
Eindelijk, de AED geïnstalleerd
Laatste nieuws over AED. De plaatsing - bij de parkeerplaats van Gerverscop 5 - wordt maandag 3
oktober uitgevoerd door de firma Kromwijk. Het heeft even geduurd, maar daar is onze eigen AED.
Met dank voor de inspanningen van Danielle en Joost. Meer over toepassing, vrijwilligers e.d. volgt.
----Wil jij reageren op een van de onderwerpen in deze nieuwsbrief, wil je actief meedoen, of heb je een
vraag of opmerking aan het bestuur, stuur dan een email naar info@onspolderhart.nl.
Met vriendelijke groet,
Hans, Kees, Tim, Martin, Jan-Willem, Joost, Danielle en Arnold

