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De droogte van de afgelopen weken vraagt veel van de nieuwe beplanting, de vraag is steeds of we water moeten 

geven, of dat de planten zich zelf redden. In het eerste jaar, als de planten nog moeten wortelen, is het verstandig 

om af en toe te sproeien.  

 

Overtuin in de Gemeenteraad. Mevr. Jansen heeft de aandacht van de gemeenteraad op de Overtuin gevestigd, 

door op dinsdag 6 juni tijdens de raadsvergadering in te speken over de ‘Overtuin Bisdom van Vliet’. Het bestuur 

van de stichting overtuin bisdom van vliet, heeft vervolgens de kans gekregen om één  en ander te verduidelijken. 

Verder heeft het bestuur de gemeenteraad medio september uitgenodigd voor een bezoek en rondleiding aan de 

Overtuin. De inspraaknotitie  van mevr. Jansen ėn de verduidelijking van het bestuur zijn te vinden in de bijlage. 

Op deze manier blijft de Overtuin in de aandacht, en dat is noodzakelijk voor de samenwerking met en 

ondersteuning van de gemeente Krimpenerwaard. 

 

Krimpenerwaard doet: Op donderdag 1 juni heeft een 

delegatie van 26 gemeenteambtenaren, als vrijwilligers, 

diverse werkzaamheden verricht in de Overtuin. Ze hebben 

het pad in de kastanjelaan rechtgemaakt, en de lage takken 

van kastanjes gehaald. Ook hebben ze veel opschot 

verwijderd en het talud “schoon” gemaakt. Dit is echt een 

win/win, wij zijn blij met deze inzet, en de kans om te laten 

zien dat de Overtuin steeds meer een fraai park wordt en de 

gemeenteambtenaren maken zo kennis met de Overtuin en 

haar vrijwilligers. 

 

 

 

 

Hondenpoep: Op verzoek van de vertegenwoordigers van de hondenbezitters (mevr. Slootjes 

en dhr. Kok) zijn, in overleg met de Gemeente, de borden bij de ingang van de Overtuin 

aangepast, zodat ze duidelijker en vriendelijker zijn. Verder zijn bij alle ingangen van de 

Overtuin hondenpoepdispensers (met zakjes) geplaatst. 

 

 

 

Voorbereiden Winter activiteiten: Ook deze winter zullen weer herstelactiviteiten gaan plaatsvinden, denk 

hierbij aan verbeteren van paden en waterwegen, aanleggen van bruggen, etc. In de zomer worden deze 

activiteiten besproken binnen het bestuur en de ontwerpgroep, zodat we een ieder op tijd kunnen informeren, en 

waar nodig vergunningen aanvragen. Medio september zal een bijeenkomst worden belegd om een en ander toe 

te lichten. 

 

Activiteiten komende periode 
In de komende periode zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:  

 Maaien van gras en van de dijk 

 Kanten maaien met de bosmaaiers 

 Schoonmaken van eiland en grot 

 Onkruid vrij houden van de perken 

 Trekken van haagwinde (pispotjes) uit de struiken 

 
Met vriendelijke groet, Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet 


