TUIN REGLEMENT
VOLKSTUINVERENIGING NOOITGEDACHT
Onverminderd hetgeen bepaald is in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en voor
zover geen bijzondere bepalingen gelden, zijn navolgende bepalingen een toevoeging
aan het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 1

Doel

Het tuinieren dient ter ontspanning en beoefening mag niet het karakter van een
beroepsmatige uitoefening hebben.
Artikel 2

Overhangende gewassen

Gewassen, struiken en fruitbomen, van welke aard dan ook, mogen niet over de paden
en aangrenzende tuinen hangen.
Artikel 3

Tuinafscheiding

Het is niet toegestaan scheidingen van paden en tuinen te verplaatsen of verwijderen. In
onderling overleg met de aangrenzende tuinder en na goedkeuring van het Bestuur kan
eventueel een natuurlijke afscheiding geplant worden. De natuurlijke afscheiding
dient onderhouden te worden door de planter conform artikel 2 van het tuinreglement
en mag niet hoger reiken dan 100 cm gemeten van de tuinbodem. Bomen, ook
fruitbomen, worden niet als natuurlijke afscheiding getolereerd.
Artikel 4

Overpad

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming andermans tuin te
betreden. Het is aan te raden naaste buren te verwittigen wanneer men met vakantie is
en men onbekenden toestaat de verzorging en oogst van de tuin over te nemen.
Artikel 5

Onderhoud toegangspaden

Het onderhoud van het looppad, direct grenzend aan de toegewezen tuin, is voor
verantwoording van de betreffende huurder.
Artikel 6

De slootranden

In verband met het schonen van de wetering en de scheisloten dient de daarlangs
gelegen drie (3) meter brede berm vrijgehouden te worden van beplanting, opslag en
tuinafval. Het maaien van de berm wordt door de vereniging georganiseerd, alsmede
het onderhoud van de slootkanten en het tijdig schonen van de aan het tuinencomplex
gelegen deel van de scheisloot op de daartoe aangegeven data.
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Artikel 7

Fruitbomen

Bomen, met uitzondering van fruitbomen, mogen onder geen voorwaarden geplant
worden. Fruitbomen mogen niet hoger reiken dan 250 cm gemeten vanaf de
tuinbodem.
Artikel 8

Hekken en opstallen

Het is niet toegestaan hekken en/of andere leimiddelen en andere opstallen permanent
neer te zetten. Tijdelijk, maar beperkt tot het seizoen, neerzetten van bonenstaken is
toegestaan, echter niet hoger dan 250 cm gemeten vanaf de tuinbodem. Na het
afsterven van het gewas dienen de bonenstaken en/of andere leimiddelen verwijderd te
worden.
Artikel 9

Overname toegewezen tuin

Bij overname van een tuin dient de natuurlijke afscheiding gehandhaafd te blijven. Een
vergoeding voor eventuele gewassen beplanting of opstallen kan in overleg tussen
vertrekkende en komende tuinder geschieden. Bij geschillen beslist het Bestuur.
Artikel 10

Broeibakken/kassen

Per tuin mag er maximaal 20 m2 plat glas in de vorm van koude broeibakken worden
geplaatst. Voor de zijkanten van de koude broeibakken is een schutkleur vereist. De
toegestane maximale hoogte van het plat glas is 50 cm gemeten van de tuinbodem.
Artikel 11

Bevloeiing van de tuin

Vergelijkend onderzoek van bodemwater en oppervlakte(sloot)water (1995) heeft
aangetoond dat het diepe bodemwater ongeschikt is voor bevloeiing. Bovendien
mogen waterputten in verband met wettelijke bepalingen niet geslagen worden. Voor
bevloeiing is het slootwater beter geschikt, alhoewel de zouten aan de hoge kant zijn.
Artikel 12

Chemische bestrijdingsmiddelen

Chemische bestrijdingsmiddelen mogen niet gebruikt worden. Op voorspraak van het
Bestuur kan in het geval van bedreiging van gewassen door resistente insecten of door
plagen anders besloten worden. Het gebruik van landbouwspuiten met giftige gewas
beschermende middelen is niet toegestaan in verband met verstuiving van gif naar
aangrenzende tuinen.
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Artikel 13

Huisdieren

Huisdieren, met uitzondering van honden, kunnen niet worden toegelaten op het
tuinencomplex. Honden worden toegelaten onder de volgende voorwaarden;
1. De eigenaar van de hond zorgt ervoor dat de hond te allen tijde aangelijnd is.
2. De eigenaar zorgt ervoor dat de hond alleen op de eigen tuin blijft.
3. De eigenaar zorgt ervoor dat de hond geen overlast bezorgt aan derden op het
tuinencomplex.
Indien andere leden last hebben van een hond kunnen ze dit, met gegronde redenen,
aangeven bij het bestuur. Het bestuur zal in deze gevallen een besluit nemen waar de
eigenaar van de hond zich vervolgens aan zal moeten houden.
Artikel 14

Het parkeerterrein

Op of naast de toegangsweg tot het tuinencomplex mag onder geen voorwaarde
geparkeerd worden. Het parkeerterrein is uitsluitend bestemd voor tijdelijk - minder dan
12 uur achtereen- parkeren van voertuigen behorende aan leden van de vereniging. Het
parkeerterrein mag niet dienen als opslagplaats voor mest, tuingrond, zand of andere
materialen, tenzij op uitdrukkelijke aanwijzing van het Bestuur of dispensatie van de
Gemeente Gooise Meren. Ook mogen tenten, caravans en andere vervoersmiddelen van
leden niet tijdelijk opgeslagen worden op het parkeerterrein, de toegangspaden of
aangewezen tuinen.
Artikel 15

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast door middel van radio of andere ontvangst/zendtoestellen is niet
toegestaan. Ook geluidsoverlast in de vorm van langdurig draaiende, alles
overstemmende door zuigermotoren aangedreven machines (waterpompen) dient te
worden voorkomen.
Artikel 16

Hennepplanten

Op straffe van directe vernietiging van het gewas, is het niet toegestaan in de
aangewezen tuin hennepplanten en aanverwante gewassen te telen en/of te verbouwen
waarvan al dan niet na scheikundige processen geestverruimende of stimulerende
middelen kunnen worden gemaakt.
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Artikel 17

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de tuinvereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als
een lid besluit zijn lidmaatschap op te zeggen is dit altijd met ingang van het nieuwe jaar.
Het opzeggen moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan het Bestuur via de
Secretaris. Er zal geen restitutie van huur en contributie van het lopende jaar
plaatsvinden. Het lid zorgt ervoor dat de tuin netjes, ordelijk en tuingeschikt
achtergelaten wordt. Dit wil zeggen dat:
•

Alle materialen zoals hout, stenen (met uitzondering van liggende tegelpaden),
hekwerken en overige opslag van de tuin afgevoerd zijn.

•

Alle tuingereedschap, tuinkist, gieters, composthopen en dergelijke zijn verwijderd.
Niet verwijderde gereedschappen, tuinkist en gieters worden eigendom van de
vereniging.

•

Struiken en fruitbomen kunnen blijven staan maar alleen als de nieuwe huurder van
de grond de betreffende struiken en bomen over wil nemen. Als de nieuwe huurder
dit niet wenst zal het verlatende lid ook de struiken en fruitbomen moeten
verwijderen en afvoeren.

•

De grond wordt ‘zwart’ opgeleverd. Zwart wil zeggen dat alle onkruiden en
plantmateriaal verwijderd zijn. Indien de grond niet zwart opgeleverd wordt zal de
verlatende huurder een bedrag van € 1,00 per m² in rekening gebracht krijgen.

Wanneer de verlatende huurder niet zijn/haar materialen afgevoerd heeft zal de
tuinvereniging dit regelen. Alle kosten hiervoor zullen verhaald worden op de verlatende
huurder.
Artikel 18

Verbouwen van aardappelen

Voor het verbouwen van aardappelen is het alleen toegestaan om gecertificeerde
pootaardappelen te gebruiken. Aardappelen mogen maar 1x per 3 jaar (liever 1x per 4
jaar) op hetzelfde stuk grond verbouwd worden. Dit om het ontstaan van de
aardappelziekte zoveel mogelijk te voorkomen. Aardappelloof (en van tomaten) wordt
na het oogsten dan ook onmiddellijk afgevoerd van het tuincomplex.
Artikel 19

Slotbepaling

Bij twijfel of in gevallen waarin het Tuinreglement niet voorziet beslist het Bestuur.
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