VTV Water-Land
I N F O R M A T I E

Algemene regels Tuincommissie
Wij heten u van harte welkom op ons complex. Om dit complex voor
een ieder mooi te houden, hierbij enige instructies. Het openbare groen
met uitzondering van de bospercelen wordt door onszelf onderhouden.
Hiertoe bestaan de:
TUINDIENSTEN:
Van begin april tot eind september op een zaterdag of een zondag
(zie schema in de Waterlander) van 9:00 tot 12:30 uur.
Vanaf 8:30 uur kunt u zich melden in het clubgebouw (vergeet niet uw
kaart mee te nemen). Er is een koffiepauze van 10:45 tot 11:00 uur.
Probeer zoveel mogelijk het rooster aan te houden, mocht u toch niet
kunnen, haal dan uw tuindienst zo snel mogelijk in.
U kunt deze tuindiensten beschouwen als CONTRIBUTIE IN NATURA!
Bij verzuim wordt dit gemeld aan het bestuur, met als gevolg dat uw
een boete krijgt en alsnog de tuindienst moet inhalen.
HOUTWALLEN:
Uw zachte (composteerbare) tuinafval kunt u kwijt op de dichtstbijzijnde
houtwal. U dient dit tuinafval zo ver mogelijk naar achteren en zo hoog
mogelijk op te werken. Neem een riek mee en hou de houtwal zo
veel mogelijk open en volg de instructies van de houtwalbeheerders.
Coniferengroen hoort thuis op de hakselplaats (bij de hoofdpoort)!
TAKKEN:
Deze kunt U laten ophalen door een transportbriefje (aanwezig in de
Water-Lander of te downloaden op www.vtv-waterland.nl) in te vullen
en dit in de brievenbus van de tuincommissie (bij het magazijn) te
deponeren. Takken handzaam en vervoerbaar neerleggen aan het pad
of grasstrook.

Verrekening vindt plaats via de jaarlijkse contributienota. Natuurlijk kunt
u ook zelf voor het transport naar de hakselplaats zorgdragen.
BOMEN:
Hoe groter en hoger de boom des te meer schaduw er ontstaat in uw
tuin, maar ook vaak in die van een ander. Houdt dus rekening met de
tuinreglementen vermeld in het Tuinreglement BVV art.6.2 en het infoleaflet op de website van VTV Water-Land (punt 1.8).
HAGEN (HEGGEN):
De buitenhaag is eigendom van de vereniging, maar moet wel
door de tuinder onderhouden worden. Indien een buitenhaag aan
vervanging toe is, graag een verzoek indienen bij de tuincommissie.
De binnenhaag is eigendom van de tuinder(s). De heggen mogen
niet hoger worden dan 1.80 m en ook niet te breed (vooral aan de
buitenkant, zodat er nog een doorgang voor fiets, kruiwagen en tractor/
aanhanger overblijft).
SCHUTTINGEN:
Algemeen: niet langer dan 5.50m en niet hoger dan 1.80m.
Voor details zie het bouwreglement van de BVV artikel 9.2 (pagina 10).
TUINKEURINGEN:
Deze gaan het hele jaar door.
VOOR VRAGEN STAAT DE TUINCOMMISSIE VOOR U KLAAR!

