Reglement Volkstuinen Hazenkampstraat Brunssum.

Artikel 1. Het bestuur van het tuinencomplex.
Wijkteam Brunssum Zuid, welke het tuinencomplex toegewezen heeft gekregen van de gemeente
Brunssum, geeft het dagelijks beheer hiervan uit aan een uit tuinders, en bestuursleden van
Wijkteam Zuid gevormd Dagelijks Bestuur Volkstuinen Hazenkampstraat Brunssum.
1.1 Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 tuinders, en minimaal 2 vertegenwoordiger vanuit Wijkteam
Brunssum Zuid, zijnde de penningmeester en secretaris.
1.2 De secretaris is belast met de administratieve zaken betreffende de volkstuinen, en draagt zorg
voor de communicatie tussen Wijkteam Brunssum Zuid en het Dagelijks Bestuur Volkstuinen
Hazenkampstraat Brunssum.
1.4 Financieel-technische aspecten inzake het beheer van de volkstuinen, vallen onder
verantwoordelijkheid van Wijkteam Brunssum Zuid, en worden beheerd door de Penningmeester van
het Wijkteam.
Artikel 2. Toewijzing, en beëindiging van een bruikleenovereenkomst.
2.1 Tuinders en kandidaat tuinders moeten aan de navolgende voorwaarden voldoen:
2.1.1 Ingezetenen zijn van de gemeente Brunssum.
2.1.2 De leeftijd van tenminste 18 jaar hebben bereikt.
2.1.3 Zij die aan de in artikel 2.1.1 en 2.1.2 genoemde voorwaarden voldoen en wensen te worden
ingeschreven als tuinder, geven dit schriftelijk te kennen aan de secretaris van het dagelijks bestuur,
of een daartoe door dit bestuur aan te wijzen functionaris.
2.3 Zij ontvangen van deze functionaris zo spoedig mogelijk een inschrijfformulier en reglement. Door
ondertekening van het inschrijfformulier wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met de inhoud van het
reglement. Vervolgens wordt hij/zij een perceel tegen nultarief in bruikleen gegeven.

Artikel 3. Beëindiging van de gebruikersovereenkomst.
3.1 Bij overlijden van de tuinder.
3.2 Op schriftelijk verzoek van de tuinder.
3.3 Op verzoek van het dagelijks bestuur van het tuinencomplex, in geval de betreffende tuinder zich
bij herhaling niet houdt aan de bepalingen zoals beschreven in het reglement.

Artikel 4. Verplichtingen.
4.1 Algemeen.
4.1.1 Tuinen, opstallen, e.d. moeten worden aangewend als volkstuin teneinde daarop als
ontspanning te tuinieren. De tuinders zijn gehouden de tuin en de opstallen goed te onderhouden en
te gebruiken overeenkomstig de bestemming.
4.1.2 De door of vanwege het dagelijks bestuur aangebrachte voorzieningen (paden, hekken, e.d.)
dienen als zodanig aan hun bestemming te blijven voldoen.

4.1.3 De tuinders zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het dagelijks bestuur
voor de instandhouding of verbetering van het complex noodzakelijk acht.

4.2 Ten aanzien van de inrichting van de tuin.
4.2.1 Op de grens tussen twee tuinen dient iedere tuinder een strook van 60 cm van zijn tuin vrij te
houden voor een gezamenlijk pad van 90cm breed. In onderling overleg kan hiervan afgeweken
worden.
4.2.2 Bomen, struiken e.d. dienen tenminste 50 cm van het hekwerk en de paden te worden
aangebracht en mogen anderen geen overlast bezorgen. Zij dienen dus ook regelmatig gesnoeid te
worden. Heggen, naaldbomen of andere afscheidingen zijn niet toegestaan.
4.2.3 De vanwege de tuinders aangebrachte paden, dienen volkomen en over de volle oppervlaktevrij
te blijven voor ongehinderd gebruik. Opslag van materialen is alleen na verkregen schriftelijke
toestemming van het dagelijks bestuur toegestaan.
4.2.4 Op de persoonlijke tuin kan/mag op een plaats waar dit geen hinder oplevert voor anderen, een
composthoop, -bak, - gft-container worden aangebracht.
4.2.5 2 percelen worden gereserveerd voor educatie projecten, b.v. voor kinderen van Basisschool
Langeberg.
4.3 Ten aanzien van het onderhoud.
4.3.1 Iedere tuinder is verantwoordelijk dat zijn/haar tuin vrij zijn van vuil, onkruid e.d. tenzij de
weersomstandigheden of overmacht dit niet toelaat.
4.3.2 Na de oogst dienen stokken, gaas, en andere leimiddelen op ordelijke en veilige wijze te
worden opgeborgen.
4.3.3 Aan de tuin grenzende paden dienen steeds te worden vrijgehouden van onkruid, vuil en afval.
4.3.4 Het dagelijks bestuur is bevoegd indien een tuinder, na waarschuwing, nalatig blijft in het
uitvoeren van werkzaamheden en wel zodanig dat anderen daarvan schade of hinder ondervinden of
het aanzien van het complex wordt geschaad, de gebruiksovereenkomst in te trekken.
4.4 Ten aanzien van de opstallen.
4.4.1 De tuinder verplicht zich om geen bouwsels op het in bruikleen gestelde perceel op te richten.
Het voorstaande is niet van toepassing op het plaatsen van staand glas (tuinkas) waarvan de hoogte
niet meer dan 2 meter bedraagt en waarvan de lengte noch de breedte een maat van 2 meter
overschrijdt. Dezelfde hoogtemaat is van toepassing op bouwsels om tuinmaterialen in te bergen.
Liggend glas(broeibakken) mag niet hoger zijn dan 0,5 meter.
4.4.2 Ten aanzien van opstallen waarvoor de in artikel 4.4.1 voorgeschreven toestemming ontbreekt
of van de gegeven toestemming is afgeweken is het bestuur gerechtigd deze op kosten van de
betrokken tuinder te laten verwijderen c.q. in de oorspronkelijke staat terug te (doen) brengen.
Alvorens hiertoe over te gaan zal het dagelijks bestuur betrokkene gedurende een afgesproken tijd in
de gelegenheid stellen een en ander te wijzigen of de opstal te verwijderen.

5.0 Verbodsbepalingen.
5.1 Het is de tuinders verboden:
5.1.1 Onbevoegd de tuin van een ander te betreden.
5.1.2 Anderen op de tuin te laten verblijven of werken zonder dat hiervoor toestemming van de
“eigenaar” of het dagelijks bestuur is verkregen.
5.1.3 Dieren te houden, uitgezonderd kippen of konijnen in de opstallen.
5.1.4 Bijen te houden zonder toestemming van het dagelijks bestuur
5.1.5 Handelingen te verrichten of te laten verrichten welke naar het oordeel van het dagelijks
bestuur plezier van de anderen bederven.
5.1.6 De paden, hekken, andermans eigendommen of gezamenlijke bouwwerk(en) te beschadigen.
5.1.7 De tuin te gebruiken voor het opslaan van niet voor tuinieren bestemde materialen.
5.1.8 Prikkeldraad te gebruiken als afscheiding
5.1.9 Gewassen te telen welke bij de wet verboden zijn
5.2 Het is een ieder die zich op het complex bevindt verboden:
5.2.1 Ook maar iets van al wat binnen het complex aan de zorg en het toezicht van het dagelijks
bestuur is toevertrouwd te verontreinigen, te beschadigen of te vernielen
5.2.2 Enige tak van handel, nijverheid of bedrijf uit te oefenen
5.2.3 Honden los te laten lopen.
5.2.4 Geluiden te (doen) maken die de rust op het complex c.q. de rust van de buurtbewoners
verstoren.
5.2.5 Geschriften of drukwerken te verspreiden of aan te plakken zonder toestemming van het
dagelijks bestuur.

6.0 Overige bepalingen.
6.1 De tuinders zijn aansprakelijk voor al hetgeen door hun op het tuinencomplex verblijvende
gezinsleden, familieleden en gasten in strijd met de reglementen of bepalingen wordt verricht.
6.2 Het dagelijks bestuur is bevoegd indien de goede orde of de redelijkheid dit vereist of wanneer
men zich schuldig maakt aan de overtredingen van het gestelde in de artikelen 4 en 5 van dit
reglement, de betrokken persoon te (doen) verwijderen van het complex en zodanige maatregelen te
nemen dat eventueel aangerichte schade op het verantwoordelijke lid dan wel op de schuldige wordt
verhaald.
6.3 Indien door een tuinder diefstal c.q. vernieling wordt geconstateerd dient hij onverwijld het
dagelijks bestuur in te lichten. In samenspraak wordt besloten wie er aangifte bij de politie zal doen.
7.0 Slotbepaling
7.1 In die gevallen waarin dit reglement niet voorzien beslist het dagelijks bestuur
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