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WIT: GRAAG AANDACHT…
GEEL: AANSPORING
ROOD: ONVOLDOENDE
2E KEER ROOD: STRUCTUREEL ONVOLDOENDE

Geachte tuinder, bij de schouw gebruikt de tuincommissie de volgende criteria.
CRITERIA
In het huishoudelijk reglement staat dat de tuincommissie beoordeelt of de tuin er onderhouden
uitziet en of er overlast of dreigende overlast is voor andere tuinders of bezoekers. De
tuincommissie kijkt ook naar de toepassing van de tuinregels.
De tuincommissie kijkt naar onkruid dat door zaad of wortels zich naar andere tuinen kan
verplaatsen, opschot en te hoge bomen en heesters die de zon in belangrijke mate wegnemen
voor een andere tuin, niet onderhouden struiken, heggen, overhangend groen e.d.
De tuincommissie kijkt naar de hoogte van heggen omdat het open karakter van het park
betekent dat doorzicht door de tuin belangrijk is.
De tuincommissie kijkt naar het onderhoud van de wandelpaden langs de tuin: het ternair zand
tot aan de heg onkruidvrij houden.
Gekeken wordt ook naar het onderhoud en de verzorging van de opstallen, dus onder andere
tuinhuisje, schuurtje, kas.
De tuin mag er niet uitzien als opslagplaats voor afval en allerhande materialen en moet een
verzorgde indruk maken.
Tenslotte is een criterium het gebruik van de tuin. Maakt de tuin de indruk dat er een bedrijf
wordt uitgeoefend op de tuin, bijvoorbeeld door eenzijdige teelt (stel, iemand verbouwt enkel
uien)?
Naast de tuincommissie kent de vereniging ook een adviescommissie die tuinders bij te kort
schietend onderhoud (de eerste rode kaart) adviseert hoe de tuinder het onderhoud beter kan
uitvoeren, gericht op het voorkomen van een volgende rode kaart.
BEOORDELING
De tuincommissie heeft op ……………………………………… de tuinen geschouwd. De tuincommissie
beoordeelt het onderhoud van uw tuin als:
o WIT: in orde, maar zou u aandacht willen besteden aan de hieronder genoemde punten?
o GEEL: nog net toelaatbaar, maar wilt u op korte termijn de hieronder genoemde punten
aanpakken?
o ROOD: er is teveel achterstallig onderhoud, u moet direct met onderhoud beginnen. Hieronder
is aangegeven wat er nodig is.
DE TUINCOMMISSIE CONSTATEERDE:
Aandachtspunten
o Onderhoud planten, struiken, bomen:
o Zaadgevend onkruid – te hoog gras
o Wortelonkruid
o Japanse duizendknoop
o Opschot, struiken en bomen
o Heg en wandelpad langs uw tuin:
o Heg knippen
o Pad tot aan de heg onkruidvrij maken
o Onderhoud opstallen (huisje, kas etc):
o Verzorgde indruk:
o Overig, namelijk:

Locatie/toelichting

