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VOLKSTUINVERENIGING WIJK BIJ DUURSTEDE

Algemene regels complexen Volkstuin Vereniging Wijk bij Duurstede.
Leden en kandidaat-leden moeten aan de navolgende voorwaarden voldoen:
•
•
•

Ingezetenen zijn van de gehele gemeente Wijk bij Duurstede
De leeftijd van tenminste 18 jaren hebben bereikt.
Geen deel uitmaken van een gezin noch van enig ander mogelijke vorm van samenleving of relatie waaraan al
een tuin in huur is toegewezen.

Het plaatsen van opstallen. Bouwsels e.d.
Behoudens het bepaalde bij wet of verordening is het alleen toegestaan op de tuinen van complex A en D te doen
plaatsen van:
• Een broeikas met een grondoppervlakte van 300 tot 400 cm lengte, 275 cm breedte, 150 tot 160 cm
zijhoogte en een nokhoogte van 175 tot 250 cm.
• Het kasje dient vervaardigd te worden van hout, aluminium of ijzer. De ramen van glas, plexiglas,
of plasticfolie met een pvc-staketsel.
• Het kasje moet groen of bruin geschilderd zijn, of de aluminiumkleur behouden.
• Het kasje moet zodanig geplaatst zijn, dat het een ordelijk geheel vormt met de al geplaatste kassen.
• Het tuinlid moet de richtlijnen opvolgen van bet bestuur of een op dat moment vertegenwoordiger van
het bestuur (tuincommissieleden) met betrekking tot de plek waar het kasje wordt geplaatst.
• Het plaatsen van een zogenaamde koude bak: van maximaal 65 cm hoogte op de complexen A-C-D is
toegestaan. De andere maten zijn niet beperkt.
• Het plaatsen van een zogenaamde compostbak of gereedschapsbak: met de maximale afmetingen van 150
cm lengte, 150 cm breedte en een hoogte van 150 cm is op de complexen A-C-D toegestaan.
• De opstallen dienen te voldoen aan de door of namens Burgemeester en Wethouders te stellen eisen.
Raadpleeg tekening maatvoering kassenbouw, te verkrijgen bij de beheerder of te downloaden op de website
van de vereniging www.volkstuinenwbd.nl
• Het is verboden meer of andere opstallen te doen oprichten of aan te houden.
• Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen van opstallen, of welk ander bouwsel ook, is de schriftelijke
goedkeuring van de beheerder vereist. Tot bouwen, verbouwen of wijzigen mag eerst worden overgegaan,
nadat schriftelijk toestemming is verkregen.
• De goedkeuring dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de beheerder van het complex , zo nodig onder
voorlegging van een tekening.
Ten aanzien van opstallen, bouwsels, c q wijzigingen waartoe geen toestemming is verleend, is het bestuur gerechtigd
deze op kosten van het betrokken lid te laten verwijderen c.q. in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Het is ten strengste verboden op de complexen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het op het tuincomplex maken van propaganda in woord, beeld of geschrift voor enige partij, sekte of
anderszins.
Het slecht verzorgen van de tuin e.a. naar inzichten/normen van de tuincommissie en het bestuur.
Opzettelijk de vereniging benadelen.
Het dumpen van afval op paden of toegangswegen of deze versperren.
Het gebruiken van verboden bestrijdingsmiddelen.
Het zich niet aan de voorschriften houden bij het bouwen van kassen of andere bouwwerken.
Het onderhands ruilen of overgeven van een tuin aan derden, zonder toestemming van het bestuur.
Niet aangelijnde honden op de tuin hebben.
Zonder toestemming andermans tuin betreden.
De gehuurde tuin als opslagplaats gebruiken.
Het wegnemen van aan andere huurders of aan de vereniging toebehorende eigendommen en/of
gewassen.
Asociaal gedrag waaronder harde muziek of overmatig drankgebruik.
Andermans afrastering te verplaatsen of te verbreken.
Greppels of gaten graven op de toegangspaden.
Afval op de tuin te verbranden. Dit is bij wet verboden.
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Door woord, daad en/of afbeeldingen de vereniging in opspraak of diskrediet brengen.
Het op de tuinen planten of laten groeien van bomen, struiken of heesters welke een tophoogte van 2
meter overschrijden.
Het houden van kippen, varkens, konijnen of andere dieren.
Het deponeren van afval in de naastgelegen openbare voorzieningen.
Onderverhuur is NIET toegestaan.

Overige algemene regels complexen:
•
•
•
•
•
•

•
•

De tuin moet voor 15 april klaar zijn voor het zomerseizoen.
De tuin moet vrij zijn van zaaddragend onkruid.
Leden moeten zelf zorgen voor het verwijderen van hun afval.
De paden aangrenzend aan de tuin van een huurder moeten door de huurder op voldoende hoogte
vlak en onkruidvrij gehouden worden.
De tuin moeten in goede staat worden gehouden.
Mest, verteerbaar afval en verteerbaar vuil mogen, voor zover als compost op het complex te
gebruiken, slechts worden opgeslagen op de niet aan de zijde van de openbare weg of openbare
wandel- en/of fietspaden gelegen gedeelten en moeten genoegzaam worden afgedekt.
Elke tuinhuurder is verplicht het tuinnummer aan te brengen op ieder door hem/haar gehuurde kavel,
op een duidelijk zichtbare plaats.
Indien een huurder niet voldoet aan de onder G genoemde voorwaarde, dan is het bestuur gerechtigd
het tuinnummer(s) aan te (laten) brengen op kosten van de huurder.

Aansprakelijkheid:
• Het bestuur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor vermissing, vernieling, diefstal,
ongevallen: of letsel, dit alles in de ruimste zin van het woord, welke op de door de vereniging
beheerde terreinen plaats vinden.
• Evenzeer kan de vereniging niet aansprakelijk gesteld worden voor financiële nadelen welke
voortvloeien uit het verlies van het lidmaatschap van een lid van de vereniging.
Toezeggingen en beloften:
• Leden van bestuur of tuincommissie c.q. andere commissies van de vereniging onthouden zich
van toezeggingen en beloften t.a.v. de vereniging.
• Leden en/of kandidaat-leden kunnen nooit op mondelinge toezeggingen en/of beloften van
bestuursleden en/of commissieleden beroep aantekenen.
• Alleen op schriftelijk gedane uitspraken, getekend namens het bestuur, is beroep mogelijk.
Voor alle andere regels verwijzen we u naar het huishoudelijk reglement, welke te verkrijgen zijn via het secretariaat of
via onze website www.volkstuinenwbd.nl
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