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Overdracht Overtuin 

Het bestuur, met name de voorzitter en de penningmeester, hebben regelmatig met de 
gemeente Krimpenerwaard overlegd over de overdracht van de tuin. Op een groot aantal punten 
is inmiddels overeenstemming bereikt. Zo zijn er afspraken gemaakt over de financiële 
aspecten, de uitvoering van renovatiewerkzaamheden en de vergunningverlening. Binnen de 
gemeente Krimpenerwaard moet nog besluitvorming plaats hebben. Deze procedures kunnen in 
het voorjaar worden doorlopen waarna in mei van dit jaar de overdracht mogelijk is.  

De Overtuin wordt overgedragen aan het Museum Paulina Bisdom van Vliet, de werkzaamheden 
in de tuin worden uitgevoerd door de Stichting Overtuin.  Uiteraard zijn hierover duidelijk 
afspraken gemaakt tussen de besturen van de beide organisaties. 

  

Informatiebijeenkomst voor Vrijwilligers 

Op 19 februari a.s. worden de vrijwilligers van de Overtuin geïnformeerd over de plannen van 
de Overtuin. Het bestuur en de tuinbaas Gerrit Reijm zullen de plannen toelichten. Aangegeven 
wordt welke onderdelen van het plan dit jaar kunnen worden uitgevoerd. 
Vrijwilligers zijn welkom om 15.00 uur welkom in Gebouw Concordia. Na de presentatie is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
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Zoals bekend wordt de Provincialeweg onder handen genomen met als doel de veiligheid te 
verbeteren. De Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard en het comité 
N228 Veiliger tonen de plannen. Ook in Haastrecht wordt de weg aangepast.  
Op donderdag 13 februari van 19.00 tot 21.00 uur in Theater Concordia is er een 
voorlichtingsbijeenkomst om de plannen toe te lichten. Zowel het Museum als de Overtuin zijn 
het voortraject betrokken geweest en hebben aangedrongen op een betere visuele en fysieke 
relatie en een veilige oversteekplaats tussen beiden.  
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Veiligheidsnoei 

In de eerste week van januari is in de Overtuin een veiligheidsnoei uitgevoerd. Alle dode takken 
zijn verwijderd door een professioneel bedrijf. De vrijwilligers van Overtuin hebben bij 
werkzaamheden geholpen. Zo zijn alle takken afgevoerd, versnipperd of verwerkt tot 
openhaardhout. In totaal is zo’n 15 kub afgevoerd. 
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