Regels voor inrichting voor HELE en DUBBELE tuinen (versie 1 juli 2018)



Planten,Struiken en Bomen mogen niet overhangen op het pad

A-zijde
Afmetingen tuinen:
 Hele tuin is
5 x25 = 125 m²
of
10 x12,5 = 125 m²


Dubbele tuin is 10x25 = 250 m²

Fruitbomen mogen niet:
 Hoger zijn dan +/- 3 meter
 Niet overhangen bij de buren
Kweekbakken
 mogen maximaal 50 cm hoog zijn

20 meter

20 meter

Ruimte voor:
 Jaarlijks verzet bare tomatenkas van
maximaal 140 cm hoog
 Compostcontainer van maximaal
120 cm hoog en maximaal 1 m²

5 meter zone

5 meter zone

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruimte voor:
 Broeikas z.o.z.
 Gereedschapskist
Tuinhuis
 Composthoop
 Kippen z.o.z.

Werk-pad B-zijde
Groenstrook
 Niet bebouwen (z.o.z.)
 Ruimte voor kippen (z.o.z.)
1

Toelichting schematische weergave van de regels voor tuininrichting (Update:02122017)
Geld voor HELE en DUBBELE tuinen
Geldend voor het lidmaatschap vanaf januari 2016 en later
Voor tuinen geldt
 Deze moeten nagenoeg vrij van onkruid gehouden worden
 Een verzorgde indruk achterlaten
 Geen overlast voor buren geven
Controle op naleving vindt regelmatig plaats
Bij opzegging en toewijzing
 Moet de tuin vrij zijn van hokken, broeikassen, kisten, composthopen
 De aanwezigheid van bomen wordt in overleg met tuincommissie beoordeeld
 Moet de tuin volledig schoon, spit klaar en obstakel–vrij opgeleverd worden
 Bij beëindiging geldt een opzegtermijn van 3 maanden (dit i.v.m. overnames)
 De oplevering wordt door de tuincommissie beoordeeld
Voor paden geldt
 Deze moeten nagenoeg vrij van onkruid gehouden worden
 Dit geld voor de helft van de aangrenzende paden
Controle op naleving vindt regelmatig plaats
Voor groenstroken geldt
 Mag niet bebouwd worden
 Geen bomen of struiken, rooien, omhakken/of zagen
 Geen tuinafval of vuilnis achterlaten of storten
 Controle houden of de omheining in tact is
Voor kippen geldt
 Maximaal 10 kippen houden
 Maximaal 4 kippen op 1 m. stok in het nachthok
 Maximaal 1 kip per m²
Voor een tuinhuis geldt
 Minimaal ½ m. tussen groenstrook en tuinhuis
 Aan het tuinhuis mag niets aangebouwd worden
 Bij huur om de 2 jaar schilderen (doorgeven aan het bestuur)
 Schade aan de tuinhuis melden aan het bestuur
Voor een broeikas geldt
 1 Broeikas per hele tuin
 Een kleine broeikas is maximaal 6 m² en 2 m. hoog
 Een grote broeikas is maximaal 10 m² en 2.50 m. hoog (aanvragen )
Alle bouwsels op een andere plaats dan op pagina 1 getoond moeten aangevraagd worden bij de
tuincommissie
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