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Beste leden, 
Zondagmorgen 9 mei, zijn wij voor een tweede keer binnen één maand 
geconfronteerd met een inbraak in de kantine van ons complex. We hebben de 
politie verwittigd, welke heel snel ter plaatse was. We hebben als vereniging schade 
opgelopen door diefstal van goederen en een behoorlijke schade aan de 
toegangsdeur van de kantine. 

Nadat er onderzoek is gedaan bij de kantine, heeft de politie, samen met een 
bestuurslid een ronde over het complex gemaakt. Alle tuinen die toegankelijk waren, 
zijn bekeken op schade aan de eventuele opstallen. 

Helaas hebben we vastgesteld dat zeker een 15 tal medetuinders, ook zijn 
benadeeld door verbreking aan hun huis(je)(s) en/of diefstal van goederen of 
gereedschap. Het bestuur heeft van de waargenomen schades collectief aangifte 
gedaan bij de politie. Het beeld zal zeker niet compleet zijn; het is voor ons als 
bestuur natuurlijk niet vast te stellen of er goederen van uw tuin zijn ontvreemd. 

Derhalve een oproep aan iedereen: Mocht u goederen missen, geef dit per 
omgaande door aan het bestuur, zodat wij de aangifte compleet kunnen maken. Dat 
kan via een email aan secretaris@oudebogten.nl 

Waarom is dit belangrijk? Stel dat er daders worden opgepakt, kunt u zich op een 
later tijdstip voegen in het strafproces zoals dat officieel heet, oftewel u kunt uw 
schade claimen. Doe dit dus! 

Brengt ons weer tot het onderwerp sluiten van de poorten: het blijkt dat er vaak 
voorverkenningen worden gedaan door daders. Dit betekent dat zij over het complex 
rondlopen, soms dagen van te voren. 

We merken nog steeds dat de poorten vaak niet afgesloten worden. Dat betekent dat 
onbevoegden  toegang hebben. We blijven het herhalen: sluit de poort af op het 
moment dat u het terrein betreedt of verlaat. Spreek mekaar ook aan op het niet 
afsluiten van de poort. Leden van het bestuur controleren regelmatig ’s avonds de 
poorten. Vooral de fietspoort aan de Wensheuvel is dan vaak niet afgesloten, terwijl 
er niemand meer op het complex is. De controle zou niet noodzakelijk moeten zijn en 
levert alleen maar extra werk op; zo moeilijk is het toch niet?  

P.S. u mist momenteel de bordjes bij de poorten. De houten ondergrond moest nog 
geschilderd worden; de bordjes komen z.s.m. weer terug. 
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Tot slot: Ziet u iets dat verdacht is of wat u niet vertrouwt? Meld dit dan bij een 
van de bestuursleden of via een email naar secretaris@oudebogten.nl. Dan kijken 
we ernaar. 
 
 

Tuininspectie 
In de 2e helft van mei staat er weer een tuininspectie gepland. De bouw- en 
tuininspectiecommissie maakt een ronde over het complex en controleert op het 
naleven van de reglementen rond tuinonderhoud. 
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