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2021 Wat gaan we doen?

Het bestuur heeft unaniem besloten om het
bestuur uit te breiden van 5 naar 7 leden.

Het jaar 2020 is een jaar geweest waar velen van ons
niet positief op terugkijken. Ook het bestuur van de
Stichting WOP Ketensche Polder is niet ontkomen aan
de gevolgen en de maatregelen van Covid19. Waar
we in januari 2020 nog zeer enthousiast en
voortvarend van start gingen zo snel kwamen we met
beide benen weer terug op aarde om de realiteit te
ondergaan.
Ondanks dat het nieuwe jaar 2021 niet in alle vrijheid
van start is gegaan is het bestuur toch van plan om
stappen te gaan zetten in het realiseren van de
plannen rondom de vijver.
De eerste beslissing die is genomen is om Multi-Tuin
aan te wijzen als uitvoerder voor het renoveren van
de dierenweide. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een
voorlopig ontwerp presenteren. Werkzaamheden aan
de dierenweide kunnen dan in maart gaan beginnen
en de planning is dat dan in mei de opening zal zijn.
De projectleider van de gemeente komt met een
uitvoeringsplan voor het gebied rond de vijver. Zodra
dit uitvoeringsplan plan bekend is zullen wij u hierover
informeren. Doel is nog steeds om de
werkzaamheden in 2021 uit te voeren.
In Knop-Op is het geschikt maken van de toiletruimte
voor invaliden een uitdaging. De ruimte is beperkt en
met meerdere partijen is er overleg over inventieve
oplossingen.
Wij gaan verder met het uitwerken van voorstellen
voor de inrichting van het gebied rond de vijver en dit
voorleggen aan u.
Het kan zijn dat u bent benaderd om een enquête in
te vullen over het gebruik van Knop-Op. De Stichting
is op de hoogte gesteld door de initiatiefnemers van
deze enquête. Het betreft een aantal leerlingen van
het Libanon Lyceum die bezig zijn met een
eindproject voor hun studie.
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De 2 nieuw toegetreden bestuursleden zijn:
Irma Smits. Zij was al plaatsvervangend bestuurslid.
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij haar voorgesteld
Eind 2020 heeft Peter Vogelsang, die woont aan de
vijver in de Franckstraat, te kennen gegeven het
bestuur te willen ondersteunen. Zijn kennis, netwerk,
ervaring en beroep zijn een zeer waardevolle
aanvulling op de taken, communicatie
en
verantwoordelijkheden van de Stichting. Peter is
bereid gevonden als bestuurslid toe te treden.
De betrokkenheid van bewoners bij dit project toont
eens te meer aan dat er draagvlak is voor de
kwaliteitsimpuls voor het gebied rond de vijver.
2021 Wordt voor ons een belangrijk jaar waarin we
resultaten zullen gaan zien van de ideeën en wensen
gedaan door en voor bewoners van onze wijken.

Een aantal behaalde resultaten 2020

Het gebruik van de grond van de dierenweide is middels een gebruikersovereenkomst
met de gemeente overgegaan van de beheerders van de dierenweide naar de Stichting.
Bestuurslid Jos Mosmans heeft met Welzijn Capelle een vrijwilligersovereenkomst
gesloten. Dit betekent dat Jos Mosmans sociaal beheerder wordt van het pand. Deze stap
heeft de Stichting een aanzienlijk bedrag bespaard in de begroting omdat er geen externe
beheerder hoeft te worden aangesteld.
Met de beheerders van de dierenweide is een samenwerkingsovereenkomst gesloten die
voorziet in een langdurige samenwerking en continuïteit van het bestaan van de
dierenweide.

Wat gaat er gebeuren in de dierenweide
De dierenweide gaat grondig op de schop om deze toegankelijk te
maken voor bezoekers en ook om de leefomgeving van de dieren te
veraangenamen. Zie het voorstel van Multi-Tuin hiernaast om een
indruk te krijgen hoe het eruit kan komen te zien.
Werkzaamheden zijn onder andere:
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Bestraten rondom de dierenverblijven
Aanbrengen van verhogingen in het landschap
Drainage aanleggen
Zandstrand
Pad aanleggen geschikt voor rolstoelen
Vijver van ongeveer 2,5 meter
Boomstammen voor de geiten
Plaatsen van bomen voor schaduw voor de dieren
Nieuw hekwerk in de dierenweide
Zaaien van gras
Zitmuur voor bezoekers
Buitenkranen
Informatiebord

Met de beheerders van de dieren wordt overleg gepleegd over hoe
deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met zo min
mogelijk stress voor de dieren en overlast voor u.
Inschatting van de uitvoerder is dat de werkzaamheden in ongeveer
6 weken kunnen worden uitgevoerd.
Daar waar mogelijk overlast kan komen door de werkzaamheden
zullen wij u zo goed mogelijk van te voren informeren.
Op onze website kunt u de laatste informatie vinden over de stand
van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de vijver
en het project. Tevens is er een overzicht van veel gestelde vragen.
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Lopende zaken
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Aansprakelijkheid verzekeren
Voorstellen gemeente
Agenda Knop-Op
Communicatie bewoners
Uitbreiding bestuur
Invalidetoilet

Door de Corona maatregelen is het
nog niet mogelijk om een avond
voor de bewoners te organiseren
waarbij u kunt overleggen met het
bestuur. Ons verzoek aan u is om
indien u een idee, voorstel of
opmerking heeft dit via de mail
aan ons door te geven.

