
Geachte leden, 
Aangezien de geplande ledenvergadering moest worden afgezegd en het voorlopig 
onwaarschijnlijk is dat wij als vereniging bijeen kunnen komen wil het bestuur via deze weg twee 
zaken aan de orde stellen. 
  

1.     EIKENPROCESSIERUPS 

 Afgelopen jaren is er veel overlast geweest door de eikenprocessierups. Half mei kan er al 
overlast ontstaan. 
Er zijn leden die het bestuur benaderen met de vraag of er collectief actie kan worden 
ondernomen. Als vereniging hebben wij geen (eiken-)bomen in bezit dus is preventieve 
behandeling of bestrijding van de processierups in (eiken-)bomen op privéterrein in principe de 
verantwoordelijkheid van ieder individueel lid.  
Preventief spuiten van bomen op de erfgrens of aan de gezamenlijke paden heeft geen effect op 
nesten in tuinen. 
Wij vragen ons af of het zinvol is langs de paden te laten spuiten. Het voordeel zou zijn dat er dan 
minder overlast is op de paden zelf. Als er in de tuinen niet (overal) behandeld wordt doet dat het 
effect echter deels teniet. 
 

Mocht u vóór preventieve behandeling van nesten van eiekenprocessierupsen in bomen aan de 

gezamenlijke paden en op de erfgrens zijn, laat ons dat dan uiterlijk dinsdag 28 april 
a.s. weten. De kosten worden geschat op EUR 1000,- ( EUR 15,- per woning). Dat kan uit de 
gezamenlijke middelen worden betaald maar dat heeft uiteraard consequenties voor de reserve 
en belemmert mogelijk andere uitgaven. 
  

2.     RIOOL EN PADEN 

Zoals u weet is recent het riool gespoeld op ons park. Daarbij is helaas gebleken dat op 1 pad het 
riool is verzakt. Dat kan voor verstopping zorgen en moet daarom gerepareerd worden. 
Daarnaast zijn de paden op het park aan onderhoud toe en het ligt voor de hand wanneer er een 
pad open moet voor reparatie aan het riool, meteen onderhoud te laten uitvoeren aan het 
wegdek.  
Het bestuur heeft bij verschillende firma’s offertes opgevraagd voor onderhoud van de 
paden. Zodra we van alle partijen de offertes hebben ontvangen zullen we u informeren over de 
mogelijkheden en kosten. 
  
We hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert! 
 

Met vriendelijke groet Mandy Wijngaarden en Friso Visser 


