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Beste medebewoners, 
PARKONDERHOUD  Onze hovenier heeft onderstaande extra klussen gedaan in het park. 
Naast PR 109 en PR 103 zijn grondbedekkers geplant. 
In de boomgaard zijn 3 dode fruitbomen vervangen door 3 hoogstam appelbomen. 
Verder worden in de boomgaard de boomspiegels verder weggehaald en ingezaaid met graszaad. 
In de border aan de vijver achter het bankje zijn de (bijna dode) Azalea’s weggehaald en vervangen voor 
Vlinderstruiken. Dit is een sterke struik en goed voor vlinders en insecten. 
Tussen PR 74/75 en de vijver is de dode Hamamelis vervangen door een nieuwe. 
De tuin en een gedeelte van het terras voor PR 76 is na overleg met, en goedkeuring van bewoner Eric 
Bakker opgeruimd en voorzien van graszoden. De hovenier neemt dit stukje park in het vervolg mee in het 
onderhoud. 
Langs het wegje tussen PR 3 t/m PR 11 zijn 2 keien geplaatst om rijden over het grasveld te voorkomen. 
En zoals ook al eerder aangekondigd is de firma Copijn in de week van 1 februari in het park voor 
werkzaamheden voorvloeiend uit het vorige VTA bomen rapport. 
 
VERKEER  Er is een groter bord geplaatst dat de maximum snelheid van 15 KM aangeeft. We hopen dat met 
name de busjes met pakjes zich er beter aan zullen houden. 
Het passeren van auto’s op het weggetje naar de ingang leidt steeds vaker tot problemen. Wij hebben 
daarom besloten om een kleine uitwijkhaven te laten aanleggen op een plek bij de ingang van een 
grindpad. 
 
COMMISSIE DUURZAAM  Deze commissie maakt een nieuwe start en bestaat nu uit Helene Draaijers, 
Daphne van Houte, Peter Damsteeg, Jan Stoffelen en Arend Knot. 
 
AED  Op een Ledenvergadering in 2019 is besloten dat we een AED in het Park gaan plaatsen. Het wachten 
was op een informatie-bijeenkomst, en die kon wegens corona niet doorgaan. Intussen bereikten ons 
signalen dat een AED ook zonder voorafgaande instructie gebruikt kan worden en dat er bewoners zijn die 
er al mee overweg kunnen. Daarom hebben we besloten de AED nu aan te schaffen. Hij komt te hangen 
aan de voorzijde van het Trefcentrum. 
 
PAPIERBAKKEN  Het kan een enkele keer gebeuren dat een bak niet op tijd aan de straat gezet wordt. 
Verzoek aan ieder om dan niet het papier ernaast te zetten, maar het zelf weg te brengen. Ook geen 
afvalzakken of andere rommel naast bakken plaatsen s.v.p.! Dozen graag eerst plat maken voor ze de bak in 
gaan! 
 
KNAAGDIEREN  Het gebeurt nog steeds dat steenmarters leidingen onder de motorkap van een auto kapot 
knagen. Bij garages zijn speciale marterverjagers te koop. 
 
ALV  In april zou er weer een Algemene Ledenvergadering moeten plaatsvinden. Vanwege de corona-
maatregelen is het zeer twijfelachtig of en in welke vorm dit zou kunnen. Om de kans op een zo normaal 
mogelijke ALV te vergroten, hebben wij besloten om hem uit te stellen tot juni. We hopen dat het dan niet 
in twee delen hoeft te gebeuren, zoals de laatste keer. 
 
NIEUWE BEWONERS  In PR 91 komt volgens plan te wonen mw. Marjolein Houweling en in PR 8 dhr. Jeroen 
de Jong. Te koop staat nog het woonrecht van PR 30. 
met vriendelijke groet, bestuur Park Rodichem 


