Van: Eric T <erict224@gmail.com>
Date: za 23 apr. 2022 9:17 p.m.
Subject: Agendering houtkachels ALV 04-06-22
To: Tuinpark Buikslotermeer <bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl>

Geacht bestuur,
Middels dit schrijven het verzoek tot agendering van de volgende kwestie op de komende ALV
Buikslotermeer dd 04-06-2022 :
Op de laatste ALV van 27 september 2021 is door het bestuur op de agenda geplaatst een voorstel
mbt het gebruik van houtkachels wat geleid heeft tot een gebruiksverbod tussen 1 Mei en 1
September.
Het bestuur ontving klachten over houtkachels en heeft ter stemming voorgelegd een verbod tot
gebruik. Ondanks een negatief advies mbt een verbod van het platform tuinpark Buikslotermeer,
heeft het bestuur haar voorstel tot verbieden voorgelegd aan de aanwezige leden. Dit voorstel is
tijdens de betreffende ALV vergadering aangenomen.
Mijn inziens, en dat van meerdere tuinders, is dit besluit te voorbarig genomen en niet
representatief voor de mening van de leden van het tuinpark. De ALV van 27-11-2021 werd tijdens
het corona beleid slechts bezocht door 30 tuinders van de 246. Verder was de berichtgeving omtrent
dit te nemen besluit uitermate summier, waardoor een groot aantal tuinders niet op de hoogte
waren en nog steeds niet zijn. Tuinders hebben geinvesteerd in een houtkachel verwarming en velen
hebben ook geen ander alternatief.
In het verleden is er eerder een stemming geweest (met een aanzienlijk grotere vertegenwoordiging
van tuinders} over het wel of niet gebruiken van houtkachels. Destijds was de algemene intentie niet
tegen het gebruik van houtkachels, op enkele klagers na.
Zoals het platform tuinpark Buikslotermeer adviseert, valt of staat overlast van gebruik van
houtkachels met de juiste voorlichting. Daarnaast geeft het bestuur aan dat tijdens de verbod
periode het warm genoeg zou zijn om geen kachels te hoeven gebruiken wat de overlast en klachten
dus minimaliseert. Een verbod is daardoor onnodig en voorbarig.
Kortom: Bij deze het verzoek om het gebruik van houtkachels niet te verbieden. Ter stemming wordt
voorgelegd de stelling: Houtkachels mogen het hele jaar door gebruikt worden.
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