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TUINREGLEMENT 
(Uittreksel van een aanvulling op het Huishoudelijk Reglement) 

 
 
 
Art. 1  Sleutels 

a. Ieder lid krijgt minimaal één sleutel, die past op de sloten van de 
toegangshekken, de schuur en de schuilgelegenheid. Een tweede 
sleutel zal op verzoek door de secretaris worden verstrekt met 
inachtname van artikel 1 b, c,d, e en artikel 2 a, b,c, en d. 

b. Voor deze sleutel(s) moet statiegeld worden betaald en deze 
blijft(blijven) eigendom van de vereniging. 

c. Bij beëindiging van het lidmaatschap, of bij schorsing, moet(en) de 
sleutel(s) worden ingeleverd bij de secretaris, of bij diegene die 
daartoe is gemachtigd, waarna restitutie van statiegeld zal 
plaatsvinden. 

d. In verband met het goed blijven functioneren van de sloten mogen 
alleen sleutels worden gebruikt die door de vereniging verstrekt zijn, 
zgn. certificaatsleutels. 
Onvoldoende functionerende sleutels dienen zo snel mogelijk gratis 
bij de daartoe gemachtigde worden omgeruild. Bij aanwijsbaar 
onjuist gebruik van sleutels zal bij het omruilen opnieuw statiegeld 
dienen te worden betaald, e.e.a. na bevinding van het dagelijkse 
bestuur. 

e. Bij verlies kan alleen via de daartoe gemachtigde een nieuwe 
sleutel aangevraagd worden, waarvoor dan opnieuw statiegeld 
verschuldigd is. 

f. De sleutels van de klappaaltjes in de hoofdpaden worden beheerd 
door het bestuur. Alleen in bijzondere gevallen kan een afspraak 
worden gemaakt om de paaltjes te strijken. 

g. Voor noodgevallen, zoals de brandweer en de ambulance, kan de 
sleutel uit het kastje gehaald worden (ruitjes stuk slaan) dat zich 
bevindt in de algemene schuilgelegenheid. 
Achteraf dient dit gemeld te worden aan het bestuur. 
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Art. 2  Gebruik complex 

a. De toegangshekken dienen na het betreden en het verlaten van 
het tuincomplex weer op slot gedraaid te worden. 

b. De schuilgelegenheid en het kruiwagenhok/berging dienen na 
gebruik weer afgesloten te worden. 

c. Ieder lid is verantwoordelijk voor het gereedschap en de 
huishoudelijke artikelen van de vereniging, die door hem of haar 
worden gebruikt. 

d. Een gemachtigde moet in het bezit zijn van een legitimatiebewijs of 
het lidmaatschapsbewijs van de gebruiker van de desbetreffende 
tuin. 

e. Het is de leden niet toegestaan de tuin geheel of gedeeltelijk aan 
anderen onder te verhuren c.q. in gebruik af te staan. 

f. Aan te voeren stalmest dient gelost te worden op de parkeerplaats 
en van daar met een karretje of kruiwagen vervoerd te worden naar 
de tuin. 

 
 
Art. 3  De leden zullen zich onthouden van: 

a. het verbranden van afval of snoeihout op de tuin, of het werpen 
van de afval buiten hun tuin. (Tuinafval zelf composteren of anders 
meenemen naar huis). 

b. Het ongevraagd en zonder toestemming betreden van andermans 
tuin, daar op enigerlei wijze iets te doen of weg te nemen. 

c. Het houden van levend vee, met uitzondering van het houden van 
bijen (toestemming bestuur). 

d. Het loslaten lopen van honden en katten op het complex. 
e. Het plaatsen van fietsen voor de tuin van een ander. 
f. Het parkeren van auto’s op de toegangswegen en paden. 
g. Het berijden van bromfietsen op het complex. Fietsen op de 

tuinpaden is alleen toegestaan om zich naar en van de eigen tuin 
te begeven.  

h. Ouders dienen op hun kinderen te passen, zodat er geen overlast 
ontstaat door voetballen, fietsen en onnodig bij de kranen met 
water knoeien. Een volkstuin is geen speeltuin. 
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c. Leden die zich niet aan de bepalingen houden, zullen een 
schriftelijke waarschuwing krijgen om een en ander binnen veertien 
dagen in orde te brengen. Na twee waarschuwingen neemt het 
bestuur passende maatregelen tegen het lid, met inachtneming van 
het huishoudelijk reglement 

 
 
Art. 10  Beëindigen lidmaatschap 
Bij beëindiging van het lidmaatschap of anderszins gelden de volgende 
regels: 

a. Uiterlijk één week na beëindiging dient de tuin geheel ontruimd en 
ontdaan van onkruid, te worden opgeleverd. 

b. Alle goederen, welke na beëindiging op de tuin zijn achtergebleven, 
zullen geacht worden aan de vereniging te zijn afgestaan. Het 
bestuur zal over deze goederen vrij kunnen beschikken, zonder 
daarvoor enige vergoeding aan het ex-lid te betalen, of daarvoor 
enige verantwoording verschuldigd te zijn. 

c. Onverminderd het gestelde in voorgaande artikelen, heeft het 
bestuur het recht om op kosten van het ex-lid de tuin onkruidvrij te 
laten maken en/of de goederen te laten verwijderen. 

d. Na opzegging van het lidmaatschap door het betreffende lid is men 
echter wel gerechtigd tot 1 februari de wintergroente te oogsten. 

 
 
Art. 11  Goedkeuring tuinreglement 

a. Dit reglement treedt in werking na aanvullingen wijzigingen en 
goedkeuring op de algemene ledenvergadering van februari 2011, 
met een meerderheid van stemmen. 

b. Aanvullingen en wijzigingen van dit reglement hebben plaats, op de 
statutaire algemene jaarlijkse ledenvergadering, overeenkomstig 
art. 36 van het huishoudelijk reglement. 
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Art. 8  Onderhoud 

a. Elk lid is verantwoordelijk voor het onkruidvrij- en schoonhouden 
van zijn helft van het aangrenzende pad en de halfverharde weg 
grenzende aan zijn tuin. De strook grond gelegen tegen de 
hoofdafrastering aan de huizenkant dienen door de gebruikers van 
de tegenover gelegen tuin te worden onderhouden. 

b. De toegewezen tuin dient elk voorjaar – in principe per 15 april – 
schoon (zwart) te zijn en gereed voor beplanting. Meerjarige 
struiken en planten kunnen uiteraard blijven staan. In het najaar 
dienen – uiterlijk 1 november – alle bouwsels voor geleiding, zoals 
bijv. bonenstaken plat te liggen. De op de tuin aanwezige mest 
dient ondergewerkt te worden met grond. Maximale opslag, 1 m³ 
mest per 100 m² grond. 

c. Aardappels kunnen gepoot worden op maximaal ⅓ gedeelte van 
de tuin. Aan de kant van de huizen, het midden en de spoorzijde 
met uitzondering van de tuinen met nr. 61 t/m 66, 72 en de tuinen 
van 200m². 

d. Bomen mogen alleen geplant worden indien: 
- Schriftelijk toestemming van het bestuur verkregen is. 
- De bomen niet hoger worden dan 2 meter. 
- De bomen naaste tuinen op geen enkele wijze overlast bezorgen 
en/of schaduw geven. 

e. In verband met de drainage en de waterleiding, mag niet dieper 
worden gespit of geboord dan 0,50 meter. 

f. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is vastgelegd in de wet en 
regels van de Rijksoverheid voor Nederland. 

 
 
Art. Sancties 

a. De leden zijn gehouden de bepalingen van het tuinreglement in 
acht te nemen en op te volgen. 

b. Een exemplaar van dit reglement zal permanent in de 
gemeenschappelijke schuilgelegenheid aanwezig zijn. 

 
 
 
 
 

6 

 
 

i. Het verbouwen van hennepproducten en ook producten die 
omringende gewassen nadelig beïnvloeden (bijv. gladiolen).. 

j. Het gebruiken en in bezit hebben van eterniet en andere 
asbesthoudende materialen op de tuin. 

k. Het is niet toegestaan om één uur na zonsondergang tot één uur 
voor zonsopgang op het tuincomplex aanwezig te zijn. 

l. Voor een goede handhaving van de regels en de orde op de tuin, 
heeft het bestuur, of de door het bestuur gemachtigden, ten alle 
tijden het recht de tuinen en opstallen te betreden; hun mag de 
toegang niet ontzegd worden. 

m. De leden zijn verplicht de aanwijzingen van de daartoe door de 
algemene ledenvergadering aangewezen tuincommissarissen en 
het bestuur. 

 
 
Art. 4  Watergebruik en gebruik elektra 

a. Bij de watertappunten mag geen groente, gereedschap en 
schoeisel worden gespoeld omdat de zinkputten niet aangesloten 
zijn op het riool, maar op het drainagesysteem. 

b. Het eventueel spoelen van groente, etc. dient te geschieden in 
eigen tuin. 

c. De tuinen mogen niet direct vanuit de tapkraan besproeid worden 
door middel van een slang. 

d. Met een slang aan de kraan mogen eventuele (regen-) 
watertonnen etc. gevuld worden, om vandaar uit met een gieter de 
tuin te besproeien. Men dient er rekening mee te houden dat de 
watertappunten en het water in de schuilgelegenheid in de 
wintermaanden worden afgesloten in verband met de vorst. In 
verband hiermede dient men er tevens rekening met te houden dat 
het toilet tijdens de periode dat het water is afgesloten op slot wordt 
gedaan, zodat er tijdens die periode geen gebruik van de sanitaire 
voorzieningen kan worden gemaakt. 

e. Men dient er op te letten, dat bij het verlaten van de 
schuilgelegenheid de verlichting en apparatuur is uitgeschakeld 
(uitgezonderd de eventuele koelkast). Om te voorkomen dat in de 
wintermaanden  
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 (ongemerkt) het licht in de schuilgelegenheid blijft branden wordt 
de elektriciteit in die periode afgesloten. Mocht men in die periode 
voor bepaalde werkzaamheden toch elektra nodig 
hebben, dan kan men daartoe contact met één van de 
bestuursleden opnemen. 

f.  Voor gebruik van elektriciteit in de schuur is in de 
schuilgelegenheid een permanent verlengsnoer gemonteerd. Bij 
gebruik hiervan dient er op gelet te worden dat dit snoer niet klem 
komt te zitten tussen de toegangsdeur. De open deur dient te 
worden vastgezet. Na gebruik het snoer weer opwikkelen op de 
daarvoor aangebrachte haken tegen de meterkast. 

 
 
Art. 5  Tuinafzettingen 

a. Afscheidingen van draad, palen of gaas, bedoeld als individuele 
tuinafscheiding zijn niet toegestaan. 

b. Langs scheidingspaden mogen geen hoogopgroeiende gewassen 
geplaatst worden. 

c. Langs de hoofdafzetting van het complex (wat uit gaas en 
puntdraad bestaat) dient 0,40 meter vrij gehouden te worden. (Dit 
is geen algemeen gebruikspad). Hierdoor ontstaat een pad, 
waarlangs de tuincommissaris of het bestuur de afzetting kan 
controleren. Dus geen tuinmaterialen tegen deze afzetting plaatsen. 
Dit is noodzakelijk voor het snoeien van de haag. 

d. Verhoging van de betonnen banden langs de verharde paden, door 
middel van betontegels of iets dergelijks, is niet toegestaan. 

 
 
Art. 6  Opstallen 

a. Voor het bouwen van broeikasjes is schriftelijk toestemming van 
het bestuur nodig. Eveneens is een door de gemeente Amersfoort 
verleende bouwvergunning vereist. 
Met uitzondering van het hierna in artikel 6 e. gestelde zijn geen 
andere bouwsels toegestaan. 
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b. Een verzoek tot het neerzetten van een kasje, moet schriftelijk 

worden ingediend bij de secretaris. Het bestuur zal de aanvraag 
dan beoordelen en toetsen aan de reglementen van de vereniging 
en de door de gemeente te stellen eisen. 

c. Na schriftelijk toestemming van het bestuur en na betaling van een 
evenredig deel ( € 30,- ) van de totale kosten, betaald voor het 
verkrijgen van een collectieve bouwvergunning voor alle opstallen 
waarvoor een vergunning nodig is, mag het kasje slechts worden 
geplaatst in overleg met het bestuur. De afmetingen van de kas 
mag maximaal 7,50m² zijn en de vorm moet voldoen aan de eisen 
zoals aan de gemeente is voorgelegd voor het verkrijgen van een 
bouwvergunning. De kasjes mogen worden opgetrokken met een 
frame bestaande uit hout of aluminium. Indien het frame bestaat uit 
hout dient dit groen geschilderd te worden. 

d. Indien geen schriftelijke toestemming van het bestuur is gegeven 
en toch gebouwd is, zal tot afbraak worden overgegaan op kosten 
van de huurder. 

e. Het is toegestaan, zonder vergunning, een gereedschapkist te 
plaatsen met een maximale afmeting van 3,00 x 0,80 meter en 
kweekkasjes, compostbakken etc. echter allen op het daarvoor 
vastgestelde gedeelte van de tuin. 
Kisten, kweekkasjes en andere bouwsels mogen niet hoger zijn 
dan 1,20 meter. 

 
 
Art. 7  Opslag materialen 

a. Opslag van materialen die niets met tuinieren te maken hebben, is 
niet toegestaan. 

b. Opslag van tuinmaterialen, het plaatsen van kisten en kweekkasjes 
etc., dienen geplaatst te worden achter op de tuin, en wel 0,40 
meter vanaf de complexafzetting en minimaal 0,40 meter vanuit het 
hart van het tuin achterpad en de scheidingspaden. 
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