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Nota’s tuinhuur 
Afgelopen week heeft de penningmeester de nota’s voor de tuinhuur verstuurd. Naar aanleiding van enkele 
vragen geven we hier een korte toelichting. Vanaf nu wordt het verschuldigde bedrag uitgesplitst: tuinhuur, 
eventuele verzekering, contributie van de vereniging en lidmaatschap van de AVVN (verplicht). Op de ALV in 
2018 is besloten de indexeringen van gemeente en de AVVN niet door te voeren zolang daar geen noodzaak 
toe was. Omdat het percentage van indexeringen dit jaar aanzienlijk hoger is geworden, heeft het bestuur het 
verstandig gevonden de tuinhuur met 5,71% (brief gemeente) te verhogen. Wie vorig jaar 300 Euro betaalde, 
betaalt nu 317 Euro, dat is best fors, maar aanzienlijk minder dat de 10% die sommige organisaties rekenen.  
 
Elektriciteit en zand 
Loek Ent heeft besloten te stoppen met zijn tuin. Zijn taken waren het klaar zetten van grote haspels met 
lange kabels voor tuinders die elektriciteit nodig hebben en het verkopen van zand. Ook hier is Loek mee 
gestopt. Wij zoeken nu iemand die deze taken wil overnemen. Laat het secretariaat weten of je dit wilt doen. 
Tot er een nieuwe vrijwilliger is gevonden kun je alleen een haspel lenen op de dinsdagmorgen tussen 9.30 en 
12.30 uur als er met de vrijwilligers gewerkt wordt of als er toevallig iemand aanwezig is die een sleutel van de 
container heeft. Het ophalen/kopen van kruiwagens zand kan ook alleen op de dinsdagmorgen of als er 
iemand aanwezig is die een sleutel van de binnenplaats heeft. Er kan ook zand gehaald worden na een 
werkdag. Een probleem is wel dat tuinders zand halen, maar vervolgens vergeten om de € 2,50 per kruiwagen 
te betalen aan de penningmeester, zo is het afgelopen jaar gebleken. Graag hiervoor meer aandacht. Wie 
wil/kan trouwens een QR-code maken, waarmee ook ter plekke digitaal voor het zand betaald kan worden? 
 

ALV 18 maart en wisseling bestuursleden 
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op zaterdagmiddag 18 maart van 15.00 tot 17.00 uur. 
Tijdens deze ALV treden twee bestuursleden af en zijn niet beschikbaar voor herverkiezing, Arja Ottink en 
Anne ter Heege. Als nieuw bestuurslid wordt Simone van Weteringen voorgedragen. Zij zal de belangrijkste 
taak van Arja overnemen, namelijk het beheer van de wachtlijst en de bemiddeling bij de verkoop van 
tuinhuisjes aan nieuwe tuinders. Simone heeft het afgelopen jaar al meegedraaid in het bestuur en met Arja 
meegekeken bij het wachtlijstbeheer en de verkoop van tuinhuisjes. 
De belangrijkste taak van Anne, de verhuur van het Pannendak, zal door Wilma van Twigt overgnomen 
worden, maar zij treedt niet toe tot het bestuur. Na het terugtreden van Bert Meinders als penningmeester 
heeft Anne zijn taak tijdelijk overgenomen. Als Moniek door de ALV benoemd wordt tot penningmeester zal 
Anne de taken overdragen. Ook Moniek draait al een tijd mee met het bestuur. 
 
 
Hoewel we heel blij zijn dat taken van de aftredende bestuursleden overgenomen kunnen worden zouden we 
toch graag een nieuw bestuurslid erbij willen hebben. Wie voelt hiervoor? Meld je aan! 
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Hoewel we heel blij zijn dat de taken van de aftredende bestuursleden overgenomen kunnen worden, zouden 
we toch graag een nieuw bestuurslid erbij willen hebben. Wie voelt hiervoor? Meld je aan! Natuurlijk kun je 
ook altijd eerst een tijdje meelopen met het bestuur om te zien of het wat voor je is.  
 
Commissie onderhoud singels 
Het is al eerder gemeld dat de gemeente besloten heeft om het beheer van alle bomen op de volkstuinparken 
onder het beheer van de gemeente te laten vallen, waardoor wij daar nog maar weinig over te zeggen en mee 
van doen hebben. Dat geldt dus ook voor de bomen die in onze singels staan, maar niet voor het struweel - de 
struiken - en andere beplanting in de singels. Tot onze vreugde heeft zich een commissie onderhoud singels 
gemeld die het onderhoud daarvan wil aanpakken. Rob Peters en Herman van der Bij hebben hiertoe het 
initiatief genomen en Joost van Wijk en Hetty Grunefeld hebben aangegeven mee te willen helpen bij het 
ontwikkelen van een globaal plan voor de langere termijn en een concreet plan voor 2023. 
Maar ook andere tuinders zijn uiteraard welkom. Als uitgangspunt wordt het uitvoerige rapport van Kees 
Mientjes genomen dat in 2020 voor ons gemaakt is en een beheerplan voor de singels bevat. Het rapport 
concludeert dat de staat van onderhoud van de struiken matig tot onvoldoende is. Het rapport pleit voor een 
gesloten inheemse struiklaag met veel variatie van gelderse roos, liguster, vlier, vuilboom, hazelaar en gele 
kornoelje. Verder adviseert het rapport de struiken elke 3 jaar te snoeien. Het bestuur heeft de wens 
uitgesproken dat de commissie hierbij begeleid wordt door een hovenier. Zowel voor de commissie als voor de 
hovenier stelt het bestuur geld beschikbaar. 
 
Bomen en snoeien 
Zoals hierboven al gezegd vallen bomen vanaf nu onder het beheer van de gemeente, ook die op de 
individuele tuinen. Dit betekent niet dat je helemaal niets mag doen. Omdat een boom op jouw tuin staat op 
(gehuurde) grond van de gemeente, moet je altijd een vergunning aanvragen om een boom om te kappen. En 
omdat je op een volkstuin zit, moet die aanvraag via het bestuur lopen. Maar de gemeente geeft niet snel een 
vergunning. Om de volgende redenen in ieder geval niet: de boom verstoort uw uitzicht of lichtinval, de boom 
verstoort de opbrengst van uw zonnepanelen of het signaal van uw schotel/antenne, de boom geeft overlast 
van vogels, bladluis of vallende bladeren, de boom geeft overlast door stuifmeel (hooikoorts). Er moet sprake 
zijn van ziekte, onveiligheid of buitensporig ernstige overlast, wil de gemeente toestemming geven om een 
boom aan te pakken. 
Dit betekent niet dat je niets mag doen. Je mag de boomkroon voor maximaal 40% (laten) snoeien. Hiermee 
kun je toch nog aardig wat sturing aan de bomengroei geven. En je mag een boom, die op 1,30 meter hoogte 
een stamdoorsnede van minder dan 15 centimeter heeft, kappen en vervangen door een andere. 
Dit laatste is van groot belang voor de toekomst van ons park. We hebben een aantal mooie grote bomen, 
maar we willen er niet nog meer. Daarom is het van belang dat elke tuinder nagaat welke boom op zijn/haar 
tuin nu nog gewoon verwijderd kan worden en vervangen door een andere boom. Liefst een boom die niet 
hoger wordt dat 5 meter en liefst een fruitboom. Ook het bestuur gaat hier actief naar kijken. 
 
Werkdagen 
De werkdagen zijn dit jaar op zaterdag 1 april, 6 mei, 24 juni, 2 september en 4 november. Daarnaast zijn er 
inhaal werkavonden gepland op 17 april, 16 mei, 14 juni en 17 juli. Wij hebben altijd als uitgangspunt 
genomen dat iemand die een tuin kan onderhouden, ook in staat is aan de werkdagen deel te nemen; er zijn 
ook hele lichte klussen. Mensen met een kortere ziekte of ongemak kunnen altijd aan het bestuur vragen om 
tijdelijk ontheven te worden van de plicht  aan werkdagen deel te nemen. Dit moet men dan wel vóór de 
werkdagen doen en niet achteraf. 
Een discussiepunt in het bestuur is of oudere tuinders een vrijstelling zouden kunnen krijgen. Voor het bestuur 
weegt het zwaar dat werkdagen een van de weinige momenten zijn dat je als lid van een vereniging samen 
met andere tuinders iets doet, ook of juist als je wat ouder wordt. We horen graag jullie gedachten hierover. 

 


