
TUINREGLEMENT VAN DE VOLKSTUINDERSVERENIGING "t KLOOSTER" TE RAAMSDONK 

1. Men plaatst de auto op de parkeerplaats en men dient de in- en uitgang vrij te houden. 

2. Fietsen plaatst men in de daarvoor bestemde rekken (indien aanwezig) of op zijn eigen tuin. 
Het plaatsen van fietsen op paden of tegen pompen is verboden. 

3. Er dient op toegezien te worden dat uw kinderen geen overlast bezorgen en / of 
vernielingen aanrichten aan de eigendommen van een ander. Honden blijven aangelijnd! 

4. Het is verboden om zonder toestemming de tuin van een collega-tuinder te betreden. 

5. Zorg ervoor dat een ander geen last ondervindt bij de aanvoer van mest. Laat geen mest op 
de paden liggen en houd de mest op uw eigen tuin. 

6. Een ieder is verplicht zijn tuinafval zelf te verwerken, bijvoorbeeld middels een 
composthoop. Het is verboden om afval bij het complex te storten. 

7. Zorg ervoor dat de op uw perceel geplante gewassen, bomen en struiken niet over de paden 
of een aangrenzend perceel groeien, zodat hierdoor uw buren schade ondervinden door 
wortels en / of schaduw. Dit geldt tevens voor het plaatsen van windschermen en kasjes. Bij 
het bouwen van een kasje moet u minstens 1 meter uit de oostelijke afscheiding en 1,5 
meter van de noordelijke afscheiding blijven. 

8. Degene wiens perceel aan een pad, sloot of heg grenst, dient deze ook schoon te houden. 
Een heg dient minstens 1 keer per jaar geknipt te warden. Volstrekt geen afval in de sloten 
deponeren. Bomen mogen zonder toestemming van het bestuur of de tuincommissie niet 
gerooid of omgezaagd worden. Het snoeien der bomen geschiedt ook in overleg met het 
bestuur of de tuincommissie. 

9. De door de vereniging aangebrachte afrastering mag, zonder toestemming van het bestuur 
niet worden veranderd. Beschadigingen dienen zo goed mogelijk te worden hersteld. Om een 
ordelijk beeld van het complex te behouden, dient het plaatsen van eigen 
afscheidingen zoveel mogelijk beperkt te worden. 

10. De huurder van een perceel die op 1 april nog niet de nodige werkzaamheden heeft 
verricht, zal door het bestuur of de tuincommissie benaderd worden en, al naar gelang de 
motivering voor het niet verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden, een (schriftelijke) 
waarschuwing ontvangen. De tuin kan eventueel aan de volgende kandidaat op de 
wachtlijst worden toegewezen. 

11. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient opzegging uiterlijk 1 november, voorafgaand aan 
het nieuwe seizoen, plaats te vinden. Het perceel moet va& 1 december van datzelfde jaar 
schoon worden opgeleverd. 

12. Ga zuinig met het verenigingsmateriaal om en maak het na gebruik meteen weer schoon. 
Als er iets stuk is, dan meldt u dit bij het bestuur of de tuincommissie. 

13. Spuit in principe zo weinig mogelijk. Indien met giftige stoffen gespoten wordt, doe dit dan 
bij windstil weer. Gebruik geen verboden middelen. Waarschuw uw buren indien toch wat 
naar een aangrenzend perceel is overgewaaid of het vermoeden daartoe bestaat. Plaats 
desnoods bordjes met een waarschuwing. 

14. Aardappelen en onder dezelfde bepalingen vallende gewassen (tomaten) mogen maar 
eenmaal per 3 jaar op dezelfde grond worden geteeld. Hiervoor gelden voorschriften van de 
Plantkundige Dienst. 

Tot slot willen wij u er op attent maken dat het bestuur en de tuincommissie er vooral zijn 
om u ten alle tijden van advies te dienen. 


