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AGENDA najaarsvergadering  de Eendracht 
3 december 2011 om 12.00 uur 
 
Vragen en opmerkingen over de begroting graag schriftelijk indienen, tot uiterlijk tien dagen 
voor de najaarsvergadering, bij het secretariaat of in de brievenbus aan de bestuurskamer 
of per email. 
 
1. opening 
2. vaststelling agenda 
3. mededelingen 
4. vaststelling notulen afdelingsvergadering d.d. 7 mei 2011 (al in uw bezit) 
5. benoeming nieuwe bestuursleden 
6. het beleid van het afdelingsbestuur 
7. vaststelling van de bijdragen en heffingen 
8. vaststelling van de begroting 2012 
9. aanvulling en benoeming van de kascommissie 
10. vaststelling plan van aanpak Tuinen van West 
11. bespreking en besluitvorming van door het bestuur  voorgestelde wijzigingen in het 

Supplement op het reglement voor de afdelingen van Tuinpark De Eendracht 
12. bespreking en besluitvorming van  door enkele tuinders voorgestelde wijzigingen van 

resp. het Reglement Bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders, en het 
Supplement op het reglement voor de afdelingen van Tuinpark De Eendracht m.b.t. 
het toestaan van partytenten en afdaken 

13. agenda Bondsvergadering 
14. rondvraag 
15. sluiting. 

 
Wie hebben er stemrecht op de afdelingsvergadering? 
Op vorige afdelingsvergaderingen is er nogal eens verwarring geweest over de vraag wie er 
nu eigenlijk mogen stemmen. Het antwoord daarop luidt: alleen de tuinders die lid zijn van 
de Bond. Dat wil zeggen dat er per tuin slechts één stemgerechtigde is, namelijk de tuinder 
op wiens naam de tuin bij de Bond van Volkstuinders geregistreerd staat. 
Wel is het mogelijk bij afwezigheid een ander tuinlid schriftelijk te machtigen om,namens het 
tuinlid, een stem uit te brengen. 
In plaats van een ander lid schriftelijk te machtigen, mag bij afwezigheid van een lid ook 
diens geregistreerde partner aan de stemmingen deelnemen. 
Alle stemgerechtigden moeten voorafgaand aan de vergadering de presentielijst tekenen. 
Een en ander is na te lezen in het Afdelingsreglement in de artikelen 9 t/m 13. 
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Supplement op het reglement voor de 
Afdelingen voor het Tuinpark de Eendracht 
 

Artikel 1. Begrippenlijst 
 
In dit supplement wordt verstaan onder: 
 
De Bond :De Bond van Volkstuinders te Amsterdam 
 
Het Bondsbestuur :Het bestuur van de Bond 
 
Het Tuinpark :De afdeling Eendracht 
 
Het Bestuur :Het bestuur van Tuinpark de Eendracht 
 
Het lid/ de leden :De huurder (s) van een tuin van tuinpark Eendracht 
 
De statuten* :De statuten van de Bond 
 
De reglementen* :Het Algemeen Reglement (AR) van de Bond 

:Het Reglement voor de Afdelingen (RvdA) van de 
 Bond 

 :De Bouwvoorschriften (BV) van de Bond 
 :Het Geschillenreglement van de Bond (GR) 
 
Supplement :Supplement op het RvdA voor Tuinpark de 
  Eendracht 
 
Ons blad :Het mededelingenbulletin van Tuinpark de Eendracht. 

 
* Een exemplaar van de statuten en reglementen van de bond is tegen kostprijs af te halen 
bij het bestuur van Tuinpark de Eendracht. 
 
 

Artikel 2: Doel en functie van het supplement 
 
1. Het doel van het supplement is aan de ene kant het handhaven van de goede gang 

van zaken op het tuinpark en aan de andere kant het afwegen van de individuele 
vrijheid van de leden ten opzichte van elkaar. 
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2. In het supplement worden de rechten en plichten van de leden en het bestuur nader 
geregeld en wordt bepaald hoe het tuinpark als openbaar wandelpark zal 
functioneren. 

 
3. Het supplement is een aanvulling op de statuten en reglementen van de Bond van 

Volkstuinders te Amsterdam. Het is daaraan onderworpen en mag er niet mee in 
strijd zijn zoals bepaald in de Reglementen (art 2 lid 2 sub a Reglement van de 
Afdelingen). 

 
4. De leden worden geacht bekend te zijn met de statuten en reglementen van de bond 

en met dit supplement, evenals met mededelingen gedaan door het bestuur en de 
commissies via ons blad en in de mededelingenkasten op het tuinpark. 

 
5. Ter wille van de leesbaarheid zijn begrippen in dit supplement in de mannelijke vorm 

gesteld. De desbetreffende begrippen hebben ook betrekking op vrouwelijke leden 
van het tuinpark. 

 
 

Artikel 3. De tuinen 
 
1a. De leden hebben de vrije beschikking over de aan hen in gebruik gegeven tuin, 

voorzover niet anders is bepaald in dit supplement en/of reglementen. 
 
1b. De leden zijn verplicht de aan hen in gebruik gegeven  tuin en de zich daarop 

bevindende bouwsels in goede staat te brengen en te onderhouden vanaf het 
moment dat zij deze in gebruik hebben. 

 
1c. De totale oppervlakte bebouwing en verharding in de vorm van (sier) bestrating, 

broeibakken e.d. mag niet meer bedragen dan dertig procent van het tuinoppervlak. 
 
2a. Een windscherm mag niet hoger zijn dan 1,80 meter. 
 
2b. Afscheidingen tussen de tuinen mogen bestaan uit levende beplantingen. 
 
2c. De toegang tot de tuin moet afgesloten kunnen worden door een in goede staat hek, 

dat naar binnen open gaat. Ook dient het tuinnummer en de naam van de  tuinder 
vanaf het hek duidelijk zichtbaar te zijn. Als de tuin met een slot wordt afgesloten, 
moet een sleutel bij het bestuur afgegeven worden. 

 
3a. De slootkant achter de tuin moet in goede staat verkeren, overeenkomstig de door de 

overheid gestelde eisen. Als er vaste planten op de slootkant (is achterzijde tuinhuis 
tot de sloot) staan mogen deze niet hoger zijn dan 30 cm. Bij nalatigheid van de 
huurder van de tuin laat het bestuur een en ander voor rekening van de tuinder in 
orde maken. 

 
3b. De leden houden de helft van het pad dat aan hun tuin grenst vrij van onkruid. De aan 

hun tuin grenzende sloot houden zij in goede vorm en richting door middel van een 
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beschoeiing. Deze beschoeiing moet 20 cm boven de waterlijn uitsteken. Om de 
doorstroming niet te belemmeren, houden de leden de aan hun tuin grenzende sloot 
op de daarvoor noodzakelijke diepte en vrij van belemmerende planten. 

 
3c. Het aanbrengen van enig bouwwerk in of aan de sloot is verboden. 
 
 

Artikel 4. Het bouwen / de bouwsels 
 
1. Tuinhuisjes en andere bouwsels mogen uitsluitend op een door de bouwcommissie 

aangewezen plaats worden gebouwd. 
 
2. Met de bouw mag worden begonnen vanaf het moment dat de huurder in het bezit is 

van een door de bouw- en taxatie commissie en de Bond goedgekeurde 
bouwtekening die hem door het bestuur is overhandigd. 

 
3. Bouwsels die zonder de in het vorige lid bedoelde vergunning worden neergezet, 

dienen na eerste aanschrijving van het bestuur te worden verwijderd. Het zelfde geldt 
indien het bouwsel niet voldoet aan de bepalingen van de vergunning een en ander in 
overeenstemming met de bepalingen in de reglementen (BV art 2.2). 

4. Partytenten zijn alleen toegestaan van 1 april tot 1 oktober. 
 
 

Artikel 5. Overdracht 
 
1a. De overdracht van tuin, bouwsel en beplanting vindt plaats overeenkomstig de 

Reglementen (Huur Reglement art 9). 
 
1b. Leden die op de tuinruil-lijst staan komen als eerste in aanmerking op rangvolgorde 

voor een vrijgekomen tuin, mits twee jaar als huurder aanwezig op het tuipark. 
 
2a. Het taxeren van bouwsels, de tuin en beplanting vindt na opzegging van de huur 

plaats door resp. de bouw- en taxatiecommissie en de onderhoudscommissie volgens 
de richtlijnen van de Bond. 

 
3a. Indien een lid zich niet kan verenigen met de taxatiewaarde, kan hij binnen een 

maand na ontvangst van het taxatierapport via het bestuur de desbetrffende 
bondscommissie om een hertaxatie verzoeken. De kosten hiervan zijn voor rekening 
van het lid. 
Het bedrag hiervoor wordt door de Bond vastgesteld. 

 
3b. Indien binnen deze maand geen hertaxtie wordt aangevraagd, wordt het lid geacht 

akkoord te zijn geaan met de vastgestelde waarde. 
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Artikel 6. Nachtverblijf 
 
1. Aan het bestuur kan toestemming gevraagd worden om tusen 1 april en 1 oktober op 

de tuin te overnachten. Deze toestemming geldt voor vijf jaar. Logees mogen alleen 
overnachten als ook de tuinders zelf aanwezig zijn. 
In de winter mag er alleen overnacht worden na toestemming van het bestuur en van 
de Bond. Er moet dan tenminste drie nachten per week op de tuin geslapen worden, 
aan het bestuur moet worden meegedeeld welke nachten dat zullen zijn. Alleen 
tuinders die langer dan twee jaar een tuin bezitten komen in aanmerking. Deze 
toestemming geldt voor één jaar. 
Toestemming tot overnachting kan alleen verleend worden als het tuinhuis voldoet 
aan de Reglementen van de Bond. 
 

2. Een afgegeven vergunning tot nachtverblijf door het bestuur kan worden ingetrokken 
indien de houder daarvan handelt in strijd met de in het vorige lid bedoelde 
voorschriften. 
Hetzelfde geldt indien het tuinhuis niet (meer) aan de gestelde eisen voldoet. 

 
 

 Verplichtingen van de leden 
 
Artikel 7. Financiele verplichtingen 
 
De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde tuinhuur, contributie en verdere kosten, 
zoals vermeld op de rekening, bij vooruitbetaling per bank te voldoen door overschrijving op 
de rekening van het tuinpark onder vermelding van het tuinnummer. In ieder geval dient 
voor 15 februari de helft betaald te zijn, en het restant voor 1 juni. 
 

Artikel 8. Algemeen werk 
 
Ieder lid is verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting overeenkomstig de 
Reglementen (HR art 11). Het aantal uren dat per jaar moet worden verricht wordt op de 
afdelingsvergadering vastgesteld. Het werkurenreglement dat als uitwerking van het 
bepaaldein dit artikel is vastgesteld, is als bijlage aan dit supplement toegevoegd. 
 
 

Artikel 9. Overige verplichtingen 
 
De leden zijn tevens verplicht: 
1. het bestuur bij te staan ter voorkoming van diefstal, verontreiniging en andere 

calamiteiten en in het algemeen alles te doen wat in het belang van het tuinpark 
noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. 

 
2. verantwoordlijkheid te dragen voor gedragingen van familieleden, bezoekers en 

uitvoerders van de door hun gegeven opdrachten. 
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3. in bepaalde gevallen toe te staan dat hun tuin in verband met controle door het 
bestuur wordt betreden. Zij hoeven dit uitsluitend toe te staan in de geval van controle 
op de naleving van het bepaalde in de Reglementen (HR art 6). 

 
4. in die gevallen zijn tenminste twee leden van het afdelingsbestuur of van het 

bondsbestuur bevoegd de tuin te betreden dan wel twee door of het afdelingsbestuur 
of het bondsbestuur aangewezen gemachtigden. Op verzoek dienen zij een 
machtiging te tonen. 

 
5. lekkages aan de waterleiding onmiddellijk te melden aan de waterleidingscommissie. 

Door een lid aangerichte beschadigingen van de hoofdleiding of andere onderdelen 
van het waterleidingnet, zullen op kosten van het desbetreffende lid in opdracht van 
het bestuur worden gerepareerd. Overige uitvoeringsbepalingen het leidingwater 
betreffende, worden tijdig bekend gemaakt in ons blad of in de mededelingenkasten. 
De prijs per m3 water is gelijk aan de prijs die Waternet rekent. Indien de watermeter 
wordt gesaboteerd, volgt aangifte bij de Geschillencommissie en daarop kan 
royement volgen. 
 

6. Eenmaal per jaar dient u uw sloot te baggeren volgens de daarvoor geldende 
richtlijnen. In het afdelingsblaadje van het najaar wordt daarvoor een baggerrooster 
gepubliceerd. Wanneer u dit rooster niet opvolgt of helemaal niet baggert krijgt u een 
boete van € 100,00. 
 

Artikel 10. Verbodsbepalingen 
 
Het is leden niet toegestaan: 
1. Ten aanzien van het tuinpark en de tuinen 

a. greppels langs de paden of heggen te graven. 
b. de openbare paden te versperren of sintels, grind, zand of andere materialen te 

laten liggen na zonsondergang. 
c. overhangende takken te laten groeien lager dan 3,50 meter gemeten vanaf het pad. 
d. afrasteringen te verbreken, grenspalen en algemene beplanting te verwijderen of te 

verplaatsen zich buiten de paden in de beplanting of gazons van het tuinpark te 
bevinden, tenzij ter uitvoering van de verplichting tot het verrichten van algemeen 
werk. 

f. zonder toestemming van de rechthebbende diens tuin te betreden, onverminderd 
het bepaalde in artikel 9 lid 3 en 4 van dit supplement. 

g. zonder toestemming van het bestuur enigerlei vorm van propaganda te bedrijven, 
waaronder het verspreiden of aanplakken van drukwerken. 

h. zonder toestemming van het bestuur handel te bedrijven, te venten of anderszins 
verkoopactiviteiten te ontplooien of te collecteren. 

i. op het tuinpark een bedrijf uit te oefenen of door motoren aangedreven installaties 
te plaatsen. 

j. radio, televisie, muziekapparatuur of muziekinstrumenten zodanig aan te zetten of 
te bespelen dat dit voor anderen hoorbaar is. 

k. Het gebruik van aggregaten en elektrisch gereedschap dat veel lawaai maakt is 
tussen 
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 1 april en 1 oktober alleen toegestaan op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 
uur, en op woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Van 1 oktober tot 1 april 
mogen deze apparaten alleen met mate gebruikt worden waarbij andere tuinders 
geen overlast mogen ondervinden. Bij gebruik vanwege verbouwingen e.d. moet 
overleg met andere aanwezige tuinders plaatsvinden. 
Bij overtreding wordt een waarschuwing gestuurd. Wanneer dit niet leidt tot 
verbetering kan een boete worden opgelegd van € 100 per overtreding. 

l. zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten welke naar het oordeel van 
het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen. 

 
2. Ten aanzien van vervoermiddelen 

a. zich met een rijdend motorvoertuig op het tuinpark te begeven zonder toestemming 
van het bestuur. 

b. om op het tuinpark te rijden met een: 
-fiets, bromfiets, of snorfiets 
-bakfiets al dan niet voortgedreven door een motor 
-vehikels die door hun omvang en snelheid een gevaar opleveren voor anderen. 

c. fiets, brom- en snorfietsen te gebruiken anders dan van 1 september tot 1 mei. Een 
uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderfietsjes bereden door kinderen tot 
zeven jaar. 

d. vervoermiddelen als genoemd onder a, b en c of enig ander voertuig op een 
algemeen pad te parkeren. 

e. een aanhanger of caravan op het parkeerterrein te laten staan (HR art 14 sub e). 
f. Dispensatie kan alleen worden verleend door het bestuur. 

 
3. Ten aanzien van milieu/hygiëne 

a. huis en tuin afval te verbranden. 
b. vuilnis, afval e.d. in de sloten, de beplanting, de gazons, op de paden of op 

terreinen in de onmiddellijke omgeving van het tuinpark te deponeren. 
c. anders dan op de  in ons blad en de mededelingenkasten bekend gemaakte wijze 

en buiten de daar genoemde tijdstippen vuilnis op de inzamelplaats aan te leveren 
of te deponeren. 

d. muziek of geluiden anderszins zodanig ten gehore te brengen dat dit voor anderen 
hinderlijk is. 

e. van 1 april tot 1 oktober tuinen te sproeien met leidingwater anders dan tussen 
07.00-10.00 en 19.00-22.00. 

 
4. Ten aanzien van dieren 

a. kleinvee of pluimvee te houden op de tuin of in de zich daarop bevindende 
bouwsels. 

b. honden en katten  onaangelijnd buiten de tuinen op het tuinpark te laten lopen. 
c. uitwerpselen van honden en katten op het tuinpark achter te laten. 



9 

 
 

Artikel 11. Gevolgen van een overtreding of nalatigheid 
 
1. Een overtreding van de bepalingen van dit supplement en die genoemd in de 

Reglementen (GR art 33) wordt aangemerkt als een overtreding. Door het bestuur 
kan een boete van maximaal € 100,00 per overtreding worden opgelegd; bovendien 
voor elke week dat de overtreding voortduurt € 12.00. Een en ander onder de 
voorwaarden genoemd in de Reglementen (GR art 33). 

2. Tegen het opleggen van een boete kan beroep worden ingesteld bij de 
geschillencommissie van de bond maar alleen als de boete eerst is voldaan. 

3. Indien leden niet reageren op schriftelijke oproepen van het bestuur ten aanzien van 
de in lid 1 genoemde gevolgen van een overtreding of nalatigheid, kan het bestuur 
besluiten royement van het betreffende lid aan te vragen. 

Artikel 12. Commissies 
 
1. De kascommissie wordt door de afdelingsvergadering benoemd. 
 
2. De volgende commissies moeten door een afdelingsbestuur worden benoemd: 

a. De bouw- en taxatiecommissie 
b. De onderhoudscommissie 
 

3. De volgende commissies kunnen door een afdelingsbestuur worden benoemd: 
a. De inkoopcommissie 
b. De jeugd en ontspanningscommissie 
c. De E.H.B.O. commissie 
d. De clubhuiscommissie 
e. De redactiecommissie 
f. De waterleidingscommissie 
g. De elektriciteitscommissie. 
 

4. Door de afdelingsvergadering wordt de kascommissie benoemd, overeenkomstig de 
Reglementen (RvdA art 13 en 14). 

 
5. Samenstelling taken en bevoegdheden van een commissie worden door het bestuur 

geregeld (RvdA art 13 en 15 t/m 21). 
 
6. Voor wat betrefd de onderhoudscommissie is een afzonderlijk reglement opgesteld 

dat als bijlage aan dit supplement is toegevoegd. 
 
7. Alle commissies brengen in de jaarlijkse afdelingsvergadering verslag uit van hun 

werzaamheden. 
 

Artikel 13. Afdelingsvergadering 
 
1. Voorstellen van de leden voor een afdelingsvergadering dienen te zijn voorzien van 

een toelichting en uiterlijk een maand voor de dag waarop de afdelingsvergadering 
wordt gehouden schriftelijk bij de secretaris van het bestuur te zijn ingediend. 
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2. Minimaal twee weken voor de vergadering zal deze datum schriftelijk aan de leden 
worden bekend gemaakt, bij voorkeur door middel van een aankondiging in Ons blad. 
Minimaal drie weken voor de vergaderdatum worden de leden in het bezit gesteld van 
de voorlopige agenda en de vergaderstukken. 

3. Het bestuur en de leden zijn bevoegd overeenkomstig de Reglementen (RvdA art 7) 
meer afdelingsvergaderingen bijeen te roepen. 

 

Artikel 14. Bestuursvergaderingen 
 
1. Het bestuur vergadert in beginsel eenmaal per maand. 
2. Op schriftelijk verzoek van de voorzitter of drie bestuursleden wordt een buitengewone 

bestuursvergadering gehouden.  
 

Artikel 15. Slotbepalingen 
 
1. Indien zich gevallen voordoen die niet zijn geregeld in de Statuten of Reglementen of 

in dit supplement kan door het bestuur in overleg met het Bondsbestuur een nadere 
regeling worden getroffen welke in de eerstvolgende afdelingsvergadering ter 
goedkeuring dient te worden voorgelegd (RvdA art 26). 

2. Dit supplement wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd en/of aangevuld door de 
afdelingsvergadering en treedt niet in werking dan nadat het reglement of de 
wijziging/aanvuling is goedgekeurd door het bondsbestuur. 

3. Gedurende de periode gelegen tussen de vaststelling of wijziging van het 
supplement door de afdelingsvergadering en de goedkeuring door het bondsbestuur 
geldt deze vaststelling c.q. wijziging als een bestuursbesluit (RvdA art 2 lid 2 sub b). 
 

Goedgekeurd in de afdelingsvergaderingen van 19 oktober 1999 en 4 november 2000. 
Goedgekeurd door het bondsbestuur d.d. 5 februari 2001. 
Gewijzigd in de ledenvergadering van april 2007. 
Goedgekeurd door het Bondsbestuur 22 september 2008. 
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Bijlage 

 
Ter uitwerking van artikel 8 betreffende de verplichting algemeen werk te verrichten. 
 

Artikel 1. De werkplicht 
 
1. Werkplichtig zijn in beginsel alle leden. 
2. Leden , die vijf jaar of langer lid zijn en de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, zijn 

vrijgesteld van de verplichting algemeen werk. 
3. Leden die de werkverplichting niet nakomen kunnen administratief bestraft worden, 

overeenkomstig artikel 33 van het geschillenreglement van de Bond van 
Volkstuinders. 

4. De leden van het bestuur zijn vrijgesteld van de verplichting algemeen werk te 
verrichten. Het bestuur kan ook aan andere leden vrijstelling verlenen, onder de 
voorwaarde dat de onderhouds commissie daarvan tijdig op de hoogte wordt 
gebracht. 

5. Leden die vrijstelling genieten, kunnen niet als vervanger worden ingezet, tenzij 
anders door het bestuur bepaald. 

6. a. Een lid van verdienste is vrijgesteld van het maken van werkuren. 
b. Heeft een lid van verdienste zitting in één of meerdere commissies dan zijn de 

uren die daarvoor gemaakt worden, niet af te schrijven van het aantal werkuren 
van een ander lid. 

c. Heeft een lid zitting in meerdere commissies dan zijn de uren die daarvoor 
gemaakt worden niet af te schrijven van het aantal werkuren van een ander lid. 

d. Heeft een lid zitting in het bestuur of in een commissie waar extra veel uren voor 
worden gemaakt, dan zijn de extra uren die daarvoor gemaakt worden, niet af te 
schrijven van het aantal werkuren van een ander lid. 

e. Het bestuur heeft het recht om in overleg met de leden van de bepalingen 
genoemd onder de punten b. tot en met d. af te wijken indien een voorstel om 
toch een aantal uren van de gemaakte werkuren van een ander lid af te schrijven, 
redelijk en billijk is. 

f. Het besluit hiertoe wordt altijd door het bestuur genomen en geldt voor maximaal 
één jaar. 

g. Indien het bestuur besluit dat er uren op een ander lid mogen worden 
afgeschreven dan zal dit maximaal voor één ander lid gelden. 

 
7. Leden die deel uitmaken van de EHBO-commissie hebben recht op vrijstelling van 

twaalf werkuren. 
 

Artikel 2. De uitvoering 
 
1. De leden zijn in beginsel verplicht zowel binnen als buiten het tuinseizoen algemeen 

werk te verrichten. Zij die in gebreke blijven aan deze verplichting te voldoen, zullen 
met een administratieve maatregel worden beboet, overeenkomstig artikel 31 van het 
geschillenreglement van de Bond van Volkstuinders. 
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2. Van half december tot half februari kunnen de werkzaamheden worden onderbroken 
(de winterstop). 

3. De arbeid in werkuren mag niet bestaan uit werk dat plaatsvindt in prive tuinen, tenzij 
het bestuur anders bepaalt. 

4. Alle tuinders van de Eendracht moeten per jaar 24 werkuren maken. De werkuren 
kunnen ook door familie, vrienden of kennissen uitgevoerd worden. 
Alle tuinders krijgen een rooster waarop aangegeven staat op welke 
zaterdagochtenden (van 9.00 tot 12.00 uur) zij verwacht worden. Als een van de data 
niet schikt kan een andere datum gekozen worden, met dien verstande dat niet 
gewerkte uren vóór 1 juli ook vóór 1 juli moeten worden ingehaald. Niet gewerkte uren 
worden na afloop van het seizoen aan de tuinders in rekening gebracht à € 25, - per 
uur. 

5. Alle leden tot 75 jaar die werkuren verrichten, zijn tijdens deze werkuren verzekerd 
tegen ongevallen. 
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  Tuingroep de “Eendracht”      

 
 

 
 

Tips bij calamiteiten: 
 

 Blijf altijd kalm. 

 Schat de ernst van de situatie in: 
 

Urgentie hoog: 

 Bel 112 

 Meld naam,plaats,telefoonnummer soort ongeval, 
alarmeer EHBO en/of buren. Laat de hulpdiensten  
opvangen en de weg naar het ongeval wijzen. 

 
Urgentie laag: 

 Informeer/alarmeer een EHBO-er. 

 Indien niet aanwezig maar wel hulp nodig: 
bel 0900-8844 of huisarts. 

 
                Overige tips: 
 
                Hang de lijst van aangestelde EHBO-er op een  
                duidelijke plaats op. 
                Zorg dat u weet wie de EHBO-er(s) en waar deze 
                te vinden zijn. Noteer eventueel telefoonnummers. 
                Volg instructies altijd op. Blijf hoffelijk. 
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GLASHANDEL 

 
AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN 

 

BEENSE 

 

A 
 

X 

N   X   B 

X 
 

24 UUR SERVICE 

 
Voor winkels, bedrijven en particulieren 

Bij glasschade en noodvoorzieningen 

 

Tel. 020-631 58 85 

Fax 020 633 35 65 
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Van het onderhoud 
 

Afvoer snoeihout 
Vanaf heden kunt u takken op het afgezette gedeelte van de parkeerplaats deponeren. Dit 
hout wordt regelmatig afgevoerd. Als u het op de buitensingel neerlegt zorgt u er dan voor 
dat u het niet op de beplanting legt. 

Attentie: 
Omdat de prijs voor het vervoer zo hoog is gaan we deze aan tuinders die een grote 
hoeveelheid aanbieden doorberekenen. 
 

Nieuwe regel inhalen werkuren 2012 
Het onderhoud kampt in het voorjaar altijd met een tekort aan tuinders die volgens hun 
werkuren aanwezig zouden moeten zijn. Omdat de natuur vooral in het voorjaar op haar 
uitbundigst groeit geeft dit grote problemen. Die tuinders willen dan vaak tegen het einde 
van het seizoen die uren inhalen. Dat zorgt voor een overmaat aan mensen omdat er dan 
minder werk te doen is. Het bestuur heeft besloten dat de uren vóór 1 juli gemaakt moeten 
zijn. Er is dus geen mogelijkheid meer om deze uren na 1 juli in te halen! Over die 
nietgemaakte uren wordt een rekening gestuurd (€ 25,00 per uur). 
Zie ook: bestuursmededelingen, pagina 10. 
 

Scooters 
De laatste tijd worden regelmatig scooters op de paden gesignaleerd. 
Dat is niet toegestaan! Scooters mogen niet verder dan de parkeerplaats. 
 
 

Van de redactie 
 
Kopij voor het clubblad 
Hebt u mooie, ontroerende verhalen en/ of leuke foto’s? Hebt u vragen en/ of opmerkingen 
over het clubblad of de website? Neem schriftelijk of digitaal contact op met de redactie De 
Eendracht, Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam. U kunt uw kopij ook in de 
brievenbus van het bestuur achter laten of mailen naar m-deboer@live.nl. 
 
Redactie: Marianne de Boer  T 239 

 
 

Advertentietarieven 2011 (zwart/wit) 
 
Een hele pagina (A5) € 74,00, per jaar 
Een halve pagina       € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina       € 25,00, per jaa 

mailto:m-deboer@live.nl
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  Begroting 2012 Begroting Begroting  Begroting 

Inkomsten  uitgaven inkomsten  

2012 2012 2011 

1 GRONDHUUR TUINEN / ALG. GROEN 42.500 42.500 42.000 

2 BIJDRAGE ALGEMENE KOSTEN  23.500 - 23.000 

3 CONTRIBUTIES BVV EN AVVN 17.500 17.500 16.200 

4 ASSURANTIE LEDEN 18.500 18.500 18.000 

5 ASSURANTIES VERENIGING - 5.500 - 

6 O.Z. BELASTING GEBOUWEN 750 750 750 

7 REINIGING en AFVAL 10.000 15.000 10.000 

8 WATERGELD - - - 

9 AFDRACHT INKOOP  4.000 - 2.500 

10 BRANDSTOF/RITJES TRACTOR 150 - 150 

11 AFDRACHT KANTINE CLUBGEBOUW  4.000 - 8.500 

12 ONTSPANNINGSCOMMISSIE - 4.000 - 

13 KWARTAALBLAD EENDRACHT 140 1.500 210 

14 STROOMVERBRUIK  4.000 4.000 4.000 

15 GASVERBRUIK  4.500 4.500 4.500 

16 RENTE & BANKKOSTEN  1.600 100 1.600 

17 WERKUREN EN BOETES - - - 

18 OVERDRACHTSKOSTEN 2.000 - 2.000 

19 
SUBSIDIE STAD GROENVOORZIE-
NING 

5.000 - 5.000 

20 ONDERHOUD GEBOUWEN  - 11.000 - 

 
Ad 3) Contributies BVV en AVVN 
Volgens opgaaf van de Bond gaat de contributie in 2012 per lid omhoog van  
€ 67,70 naar € 73,10. 
 
Ad 4) Assurantie leden 
Dat de verzekering van de leden hoger is geworden heeft te maken met twee factoren.1) De 
assurantiebelasting is van 7,5% naar 9,7% gegaan. 2) Eens in de drie jaar vindt er een indexering van de 
herbouwwaarde plaats. Dat is nu. 
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Begroting  Jaarrekening Jaarrekening Begroting Begroting    

uitgaven  Inkomsten Uitgaven  inkomsten uitgaven 

2011 2010 2010 2010 2010 

42.000 40.590,64 40.590,64 41.000 41.000 1 

- 22.499,46 - 22.500 - 2 

16.200 16.508,65 16.516,80 16.000 16.000 3 

18.000 17.489,25 17.489,25 17.500 17.500 4 

5.500 - 5.303,17 - 5.500 5 

750 750,46 750,00 750 750 6 

10.000 9.440,47 9.440,47 10.000 10.000 7 

- 14.072,84 14.072,84     8 

- 4.060,87 - 1.500 - 9 

- 279,25 - 150 - 10 

- 5.581,83 - 8.500 - 11 

4.000 3.668,65 6.212,49 - 4.000 12 

1.500 180,00 1.131,73 320 1.500 13 

4.000 4.387,68 4.387,68 3.200 3.200 14 

4.500 4.235,90 4.235,90 4.000 4.000 15 

100 2.056,61 188,74 2.500 100 16 

- 5.738,78 - - - 17 

- 2.262,25 245,78 2.000 - 18 

- 5.818,53 - 5.000 - 19 

4.000 - 762,41 - - 20 

Ad 7) Reiniging en afval 
Deze prijsstijging is eenmalig. Een behoorlijk deel van dit bedrag ( €5000 ) 
komt uit de reserve reiniging. Het bedrag op de contributiefactuur voor afval en reiniging hoeft dus niet 
omhoog. 
Ad 11) Afdracht kantine clubgebouw 
De omzet van de kantine heeft duidelijk te lijden onder het huidige economische klimaat. Voor het 

volgende boekjaar willen we een realistische inschatting maken. Vandaar € 4000. 
Ad 20 en 21) Onderhoud Gebouwen 
De buitenkant van het bestuursgebouw is dringend aan vernieuwing toe. De begrote kosten daarvoor zijn 
€ 9.500. We begroten € 1.500 voor de lopende kosten. Totaal: € 11.000 ( 20 ). Het grootste gedeelte van 

dit totaal wordt gedekt door € 9.372 aan de reserve Onderhoud Gebouwen te onttrekken ( 21) 



18 

 
 

 

21 ONDERH. GEBOUWEN reservering 9.372 - - 

22 ONDERHOUD TERREIN  - - - 

23 ONDERHOUD TERREIN reservering - 4.000 - 

24 ONDERHOUD GROEN  - - - 

25 ONDERHOUD GROEN reservering - 4.000 - 

26 Snoeit BOMEN incl. reservering  - - - 

27 SPEELPLAATS incl. reservering - 250 - 

28 ONDERHOUD WATERLEIDING  - 1.000 - 

29 ONDERHOUD VERLICHTING - 1.000 - 

30 ONDERH. VERLICHTING reservering - 500 - 

31 TAKKEN KRAKEN incl. reservering - 3.000 - 

32 EHBO  - 750 - 

33 REPRESENTATIEKOSTEN - 2.500 - 

34 AFSCHRIJVINGEN  - 6.700 - 

35 BESTUUR SECRETARIAAT - 3.200 - 

36 VERGUNNING STADSDEEL - 250 - 

37 50 JARIG BESTAAN reservering  - 500 - 

38 DIV. BATEN & LASTEN,  - - - 

39 BETALINGSVERSCHILLEN - - - 

40 SCHADES  - - - 

41 INCASSOKOSTEN - 100 - 

42 SALDO  1.088 - - 

43 NIEUWE TRACTOR reservering - 1.000 - 

44 REINIGING en AFVAL reservering  5.000 - - 

45 CORRECTIES ADMINISTRATIE - - - 

  TOTAAL 153.600 153.600 138.410 

 
Ad 30) Onderhoud Verlichting reservering 
De verhoging van € 500 middels de reservering wordt verklaard door de verwachte te maken kosten voor 
het doortrekken van een krachtstroomkabel t.b.v. de door Van Gansewinkel te plaatsen perscontainer 
voor het afval. 
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- 762,41 - - - 21 

- - 27.089,18 - 12.000 22 

4.000 2.556,95 - - - 23 

4.000 - 4.712,70 - 6.000 24 

- - - - - 25 

700 - 1.000,00 - 1.000 26 

250 - 418,98 - 250 27 

- - 1.000,00 - 1.000 28 

- - 850,85 - 8.000 29 

1.000 - - 8.000 - 30 

2.500 - 2.000,00 - 2.000 31 

500 - 399,58 - 250 32 

2.500 - 2.190,74 - 2.000 33 

6.500 - 5.974,91 - 5.800 34 

3.200 - 3.131,16 - 3.200 35 

250 - 250,00 - 250 36 

500 - 500,00 - 500 37 

- - 3.123,37 - - 38 

- - 35,63 - - 39 

- 12.056,23 12.056,23 - - 40 

100 35,00 41,20 - 100 41 

1.860 5.594,31 - 2.980 - 42 

- - - - - 43 

- - - - - 44 

- 5.475,41 - - - 45 

            

138.410 186.102,43 186.102,43 145.900 145.900   

 
Ad 31) Takken kraken inclusief reservering 
Met verhogen van deze post naar € 3.000 komt deze in lijn met de uitgaven zoals gedaan in 2011. Wij 
stellen voor om tuinders die erg veel af te voeren hebben uit hun eigen tuin een extra bijdrage te vragen. 
 
Ad 34) Afschrijvingen 
Het bestuur stelt voor om een overkapping van het terras bij de kantine de realiseren. De kosten hiervan 
zijn begroot op € 7.000 die we in 10 jaar willen afschrijven. 
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Nieuw in de winkel: DRY·BAG, 
de effectieve bescherming tegen vocht 

DRY·BAG is een milieuvriendelijke en jarenlang herbruikbare ontvochtiger zonder 
opvangbak. Deze gele droogzak beschermt uw eigendommen tegen vocht, rot, roest, 
schimmels en muffe luchtjes. DRY·BAG is een Deens product, met meer dan 25 jaar 
ervaring in de meest veeleisende omstandigheden in de wereld van het containertransport. 
 
DRY·BAG heeft unieke voordelen:  
* milieuvriendelijk, gemaakt van natuurlijke producten 
* mens- en diervriendelijk 
* geen chemisch afval 
* absorbeert 75% van het eigen gewicht aan vocht 
* vele jaren herbruikbaar, geen navulling nodig 
* lekt niet, nooit meer vieze handen 
* doorkijkvenster voor indicatie van absorptie. 
 
De speciale kleikorrels in de kenmerkende gele zak heeft een poreuze structuur waardoor 
het vocht uit de omgeving wordt aangetrokken en opgeslagen. De korrels verkleuren van 
licht- naar donkerbruin naarmate er meer vocht is geabsorbeerd. DRY.BAG is eenvoudig 
herbruikbaar door na gebruik de inhoud te drogen op de kachel, in de zon of in de oven. U 
kunt er zo vele jaren plezier van hebben. Met het handige koord kan de zak overal worden 
opgehangen. 
 
1000 gram is zeer geschikt voor middelgrote tot grote ruimtes, als de werkzame tijd langer 
dan 2 á 3 maanden dient te zijn en bij meer extreme vochtsituaties: (sta-) caravans, zolders 
en kelders, badkamers, tuinhuizen, schuren en boten. 
 
500 gram duo is een handige dubbelverpakking en zeer geschikt voor wisselgebruik: voor 
in de auto, voor motoren gestald onder een hoes, kleine vliegtuigen, meterkast en toilet. 
 
250 gram duo is ook een dubbelverpakking en handzaam in het gebruik: voor keuken- en 
kledingkasten, garderobes, kleine bergruimtes, tuinmeubilair onder een hoes, in rugzak en 
fototas. 
 
80 gram mini is zeer geschikt voor kleine ruimtes als keukenkastjes, in koffers, bij opslag 
van ski- en wandelschoenen, bij foto- en filmapparatuur. 



22 

 
 

Aftappen watermeters en waterleidingen 

Het aftappen van de meter gaat als volgt in zijn werk: 
 
1. kraan van de hoofdleiding van de watermeter dichtdraaien, 
2. aan de onderkant de aftapplugjes met een steeksleutel nr. 9 opendraaien, 
3. water er uit laten lopen en de plugjes weer dicht draaien. Pak de watermeter in met 

materiaal dat goed isolereert. 
 
Zorg dat u de leidingen binnen en buiten het huisje, de kranen in de badcel en het reservoir 
van de wc goed leeg laat lopen, zo mogelijk leegblaast en de stankafsluiter van de wc 
droogmaakt, u kunt hier ook wat zout in strooien. 
Ontkoppel de geiser en laat de leidingen leeglopen. Als u dit alles heeft gedaan dan bent u 
beschermd tegen eventuele vorst. 
Sluit u de kranen niet af en laat u de waterdruk wel op de meter staan, dan is het zaak om 
uw meter en de daarbij behorende leidingen goed in te pakken met isolatiematerialen en de 
meter met stro te bedekken om stukvriezen te voorkomen. 
U moet er rekening mee houden dat, als er toch iets kapot vriest, u te allen tijde 
verantwoordelijk blijft en dat ook de kosten voor u zijn. 
Houdt de hoofdkraan en de aftapkraantjes goed gesloten tot het voorjaar. 
Mocht er toch nog iets knappen in uw huisje, sluit dan zo snel mogelijk de hoofdkraan bij uw 
watermeter af. Mocht de hoofdleiding knappen, dan kunt u bellen met de 
waterleidingcommissie: D. Stubbe tel. 06-22405595 of S. Litjens tel. 06-24295367. 

 
 
Wie, wat is waar en wanneer 
 

 
Openingstijden  
 
Buitenhek: 1 oktober – 1 april: denkt u eraan dat u het hek achter u sluit! 
 
Inkoop:  oktober, november, februari en maart: zaterdag 10.00 - 11.00 uur. 

In december en januari is de winkel gesloten. 
 
Vuilhok: 1 oktober – 1 april: gesloten 
 
Groencontainer: staat tijdens het winterseizoen op het parkeerterrein. 

De groencontainer is voor klein tuinafval, dus niet voor huisvuil!  
Mocht er toch huisvuil in worden gedumpt, dan zal de container worden 
afgesloten en zal hij alleen open zijn op de zaterdagochtenden tussen 
9.30 en 12.30 uur. 
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Bestuursmededelingen 
 
1 – bestuurszittingen 
Van april t/m september zijn elke eerste dinsdag van de maand tenminste twee 
bestuursleden aanwezig van 20.00 tot 21.00 uur in het clubgebouw. Ook de 
bouwcommissie is dan aanwezig. 
 
2 – slaapvergunningen 
Als een huisje aan de veiligheidsnormen voldoet, wordt aan tuinders toestemming verleend 
om van april  t/m september op de tuin te overnachten. Logees mogen alleen overnachten 
als ook de tuinders zelf aanwezig zijn. Er moet eenmaal per vijf jaar toestemming aan het 
bestuur gevraagd worden. Het huisje moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de winter 
mag er alleen overnacht worden na toestemming van het bestuur en van de Bond. Er moet 
dan tenminste drie nachten per week op de tuin geslapen worden, aan het bestuur moet 
worden meegedeeld welke nachten dat zullen zijn. Alleen tuinders die langer dan twee jaar 
een tuin bezitten komen in aanmerking. Aanmelding voor winterbewoning moet 
plaatsvinden vóór 15 augustus bij het afdelingsbestuur. 
 
3 – werkuren 
Alle tuinders van de Eendracht moeten per jaar 24 werkuren maken. De werkuren kunnen 
ook door familie, vrienden of kennissen worden uitgevoerd. 
Alle tuinders krijgen een rooster waarop aangegeven staat op welke zaterdagochtenden 
(van 9.00 tot 12.00 uur) zij verwacht worden. Als één van de data niet schikt, kan een 
andere datum gekozen worden, met dien verstande dat niet gewerkte uren vóór 1 juli ook 
vóór 1 juli moeten worden ingehaald. 
Vrijstelling van werkuren geldt alleen voor tuinders van 70 jaar en ouder, mits zij tenminste 
vijf jaar tuinder op de Eendracht zijn. 
Niet gewerkte uren worden na afloop van het seizoen aan de tuinders in rekening gebracht 
à € 25 per uur. 
 
4 – adreswijzigingen 
Adreswijzigingen moeten schriftelijk of digitaal aan het secretariaat gestuurd worden. 
Vermeld alstublieft niet alleen tuinnummer en nieuw adres, maar ook (nieuw) 
telefoonnummer, en e-mail adres. 
 
5 – huisdieren 
Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten de eigen tuin komen. 
 
6 – geluidsoverlast 
Het is verboden radio, televisie, muziekapparatuur of muziekinstrumenten zodanig aan te 
zetten of te bespelen dat dit voor anderen hoorbaar is. Houd het geluid binnen! 
Het gebruik van aggregaten en elektrisch gereedschap dat veel lawaai maakt is tussen 
1 april en 1 oktober alleen toegestaan op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur, en op 
woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Van 1 oktober tot 1 april mogen deze 
apparaten alleen met mate gebruikt worden waarbij andere tuinders geen overlast mogen 
ondervinden. Bij gebruik vanwege verbouwingen e.d. moet overleg met andere aanwezige 
tuinders plaatsvinden. 
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Bij overtreding wordt een waarschuwing gestuurd. Wanneer dit niet leidt tot verbetering kan 
een boete worden opgelegd van € 100 per overtreding. 
 
7 – schotelantennes 
Voor het plaatsen van een (schotel)antenne dient toestemming gevraagd te worden bij de 
bouwcommissie. 
 
8 – onderhoud 
Het pad voor de tuin dient onkruidvrij te zijn, de heggen geknipt en de slootkant onkruidvrij, 
overhangende takken mogen niet lager hangen dan 3 meter boven het pad. 
Ook de tuin dient onderhouden te worden. 
Tuinen worden regelmatig gecontroleerd. Wanneer een nieuwe beschoeiing nodig is, of iets 
aan het huisje of schuur verbouwd moet worden is altijd toestemming nodig van de 
bouwcommissie. 
Als de tuin of het pad niet goed onderhouden is, wordt eerst een waarschuwing gestuurd, 
wanneer het twee weken nadien nog niet in orde is, wordt een boete van € 50 geheven, en 
wordt een uitnodiging gestuurd voor een gesprek met het bestuur. 
 
9 – baggeren 
In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad wordt daarvoor 
een schema gepubliceerd. Als niet of niet voldoende of niet op het aangegeven tijdstip 
wordt gebaggerd, wordt een boete van € 100 opgelegd. 
 
10 – (brom)fietsen 
Het is in ons park verboden om tussen 1 mei en 1 september te (brom)fietsen voor 
personen die ouder zijn dan 7 jaar – behalve voor diegenen die een ontheffing hebben. 
Ontheffing kan worden gevraagd bij het bestuur, er dient een recent doktersattest 
overgelegd te worden. Ontheffingen gelden voor één seizoen. Scooters dienen op de 
parkeerplaats te worden geparkeerd en mogen nooit op het terrein rijden. 
Gezien de vele klachten van tuinders zal het bestuur er op toezien dat een ieder zich aan 
deze regel gaat houden. Er zal worden opgetreden conform de reglementen, er worden 
geen waarschuwingen meer uitgedeeld. Voor een overtreding geldt een boete van € 50, -. 
 
11 – schade 
Tuinen van andere tuinders mogen niet betreden worden als daar niet expliciet 
toestemming voor gegeven is door de betreffende tuinder. Er mag in geen geval schade 
aangebracht worden aan andere tuinen, bijvoorbeeld door te snoeien of planten te 
verwijderen. Het bestuur kan bij overtreding  een boete van  € 100 opleggen. 
 
12 – Verkoop tuinhuisje 
Wanneer een tuin wordt opzegd en het huisje moet worden verkocht, dan meldt de verkoper 
dat schriftelijk aan het bestuur. De bouwcommissie zal tuin en huisje taxeren. Nadat het 
taxatieformulier door de verkoper is ondertekend, wordt een te- koop- bericht met foto en 
bedrag gepubliceerd aan het bestuursgebouw en op de website. Het huisje mag niet voor 
een hoger bedrag verkocht worden dan de taxatie aangeeft, wel voor een lager bedrag. 
Voorrang als koper krijgen andere tuinders van de Eendracht, en vervolgens aspirant-leden 
die op de wachtlijst staan. 
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Tuinen van West 
Verslag 2

de
 informatiebijeenkomst 29 september 2011 

 
Introductie door Frans van der Feen 
 
Het bestuur van onze tuingroep ziet in dat het goed is om onze medewerking te verlenen 
aan de plannen van het Stadsdeel om onze parken te betrekken in het geheel van de 
Tuinen van West, door een wandelroute te markeren langs de volkstuinen in deze 
omgeving. De Bond van Volkstuinders heeft medegebruik van deze groene oases in de 
stad ook in haar beleid verwoord. 
 
De tuinparken zijn overigens al langere tijd binnen bepaalde tijden openbaar toegankelijk 
voor wandelaars, zodat er niet heel veel verandert, zij het dat nu die mogelijkheid wat meer 
onder de aandacht gebracht wordt en dat de tuinparken zelf een route aanbevelen, die men 
kan volgen. Het zal hierin duidelijk worden dat wij de bezoekers onze natuur willen laten 
meebeleven. 
 
Het gaat er dus niet meer om óf we in de plannen van het Stadsdeel participeren, maar 
meer hoe we een en ander vorm geven en welke voorwaarden we er aan stellen. 
 
Deze gelegenheid grijpt het bestuur dan ook met beide handen aan om de wensen over 
een betere ingang en parkeerterrein te benadrukken en bij het Stadsdeelbestuur aan te 
dringen op een veiliger Joris van den Berghweg. We hebben de indruk dat er welwillend 
geluisterd wordt naar een en ander en het Stadsdeel heeft hard gewerkt aan een plan 
daarvoor. 
Gart Jan Bouwmeester heeft met de ontwerper gesproken over de volgende mogelijkheid: 

- ten zuiden van de bestaande inrit komt een voetpad, de parkeerplaats verdwijnt 

daar; 

- ten noorden van de inrit komt een parkeerterrein tot aan de groenstrook tussen 

TIGENO en de Eendracht. 

- er komt een aparte uitrit aan het eind van de parkeerplaats (dus 

eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats). 

Randvoorwaarde: er moet in de strook voldoende ruimte voor groen overblijven, omdat dit 
als ecologische verbindingszone dienst doet. 
 
Het was de bedoeling om de leden een indruk te geven van de plannen van de commissie 
door middel van een PowerPointpresentatie, gemaakt door Ralf Grevelink en Paul van 
Kooten. Vanwege een ontbrekende kabel kon dit helaas niet doorgaan. De presentatie zal 
op onze website worden gezet. Voor mensen die geen internet ter beschikking hebben kan 
een geprinte versie worden verzorgd. 
 
Er is gelegenheid vragen te stellen en suggesties mee te geven voor de verdere 
besprekingen met het Stadsdeel en de andere tuinparken Osdorp en TIGENO. 
Hans Olsthoorn van de Bond voor Volkstuinders zal de discussie leiden. 
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Vragen m.b.t. het parkeerterrein 
- Er is onduidelijkheid over het voorgestelde plan.  

Antwoord: het parkeerterrein is nog in ontwerp, het is nog niet duidelijk hoe alles 

eruit komt te zien. Mogelijk zou het parkeerterrein in het begin en einde met een 

slagboom afgesloten worden? 

- Gaan we er niet op achteruit wat het aantal parkeerplaatsen betreft met dit 

ontwerp? 

Antwoord: we gaan uitzoeken hoeveel parkeerplaatsen het ontwerp oplevert. In 

elk geval moet het huidige aantal blijven, maar liever nog uitbreiden. 1) 

- Kan de toegang afgesloten worden? 

Antwoord: inzet is dat de parkeerplaatsen er alleen zijn voor het Tuinpark, er 

moet een afsluitmogelijkheid komen bij de Joris vd Berghweg. 

- Hoe is het met bezoekers? 

Antwoord: hetzelfde als nu, de tuinder moet bij de slagboom of hek staan om te 

openen. De parkeerplaatsen zijn alleen voor leden. Bij drukke dagen of bij een 

festijn kan gebruik gemaakt worden van extra parkeerplaatsen in de weilanden 

van het evenemententerrein. 

- Men is bang voor chaos en dat het Tuinpark politieagent moet spelen bij de 

slagboom. 

Antwoord: er moet een verbetering komen t.o.v. de huidige 

parkeermogelijkheden. 

 

Vragen m.b.t. het wandelpad 

- Waar gaat het geplande voetpad naar toe?  

Antwoord: het voetpad gaat buiten het Tuinpark richting Baron Schimmelpennicnk 

van der Oyenweg. 

- Suggestie: aan beide kanten een parkeerterrein. Een voetpad langs de Joris vd 

Berghweg. De JvdBweg is namelijk gevaarlijk. 

- Wordt het een verhard wandelpad of struinpad? 

Antwoord: waarschijnlijk een verhard pad. Dit is allemaal nog in ontwerp. 

- Komt er een extra uitgang op het complex? 

Antwoord: nee, er komt geen extra uitgang. 

- Er wordt opgemerkt dat het voor nieuwe tuinders moeilijk is om te weten hoe het 

wandelpad op het Tuinpark loopt omdat bij er veel paden geen naambordjes 

meer zijn.  

Antwoord: er wordt gewerkt aan de naamboordjes. Suggestie: een plattegrond 

aan iedereen sturen. Op internet is de route ook inzichtelijk. 

- Bij de vorige informatieavond ging het over een verhard wandelpad over het 

Tuinpark. Wat is hierover besloten? Antwoord: de Bond heeft inmiddels afgezien 

van verharde paden. Met het stadsdeel is afgesproken dat de paden blijven zoals 

ze nu zijn. Enig verschil is dat er een aanduiding komt in vorm van paaltjes. 
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Benutting tuin 40 

- Waarom staat tuin 40 in het plan?  

Op dit moment is dit de goedkoopste tuin die beschikbaar is, het is een suggestie, 

er is nog niets besloten. 

- Kan er over het inrichten van een bijentuin gestemd worden? Is dit kortgesloten 

met de buren? 

Antwoord: als dit plan aangenomen wordt zal de commissie in gesprek gaan met 

de buren. De buren hebben inspraak. 

- Op TIGENO en het Bijenpark zijn ook al bijen, moet het dan hier ook nog? 

Antwoord: het is nog slechts een voorstel. 

- Suggestie van mw. A. Bakker: kan er een geur- en voeltuin aangelegd worden 

voor slechtziende en blinde mensen? 

Antwoord: de commissie neemt deze suggestie mee naar hun volgende 

vergadering. 

- Is tuin 142 een optie? 

Antwoord: dat zal worden bekeken. 

Overig 

- Vraag van mw. A. Bakker: er komen drie waterpeilen in de polder. Bij de 

Eendracht gaat dan het waterpeil omhoog. Hoe zit dit?  

Antwoord van Paul: deze vraag heeft niets met de Tuinen van West te maken. 

(Het waterpeilbesluit wordt elke tien jaar genomen en is nu aanstaande. Een 

mogelijke verhoging gaat echter alleen gebeuren als er riolering komt. Geen 

riolering betekent geen verhoging van het waterpeil. Het bestuur van de 

Eendracht is betrokken bij vergaderingen aangaande  het waterpeil). 

- Wil het stadsdeel het niemandsland tussen TIGENO en de Eendracht aan ons 

verhuren? Wat is het plan en de voorwaarden? 

Antwoord: het stadsdeel wil graag een beheerder voor de groenstrook. De 

Eendracht gaat het echter niet in beheer nemen i.v.m. de hoeveelheid onderhoud 

en kosten die dit met zich brengt (b.v. het rooien populieren). Hans was bij een 

vergadering van TIGENO aanwezig en zij willen het ook niet gaan onderhouden. 

Hans verwacht dat het stadsdeel het achterstallige onderhoud gaat verzorgen. 

- Is met TIGENO en Osdorp overlegd? 

Antwoord: Ja. 

- Zijn tuinders aanwezig bij bespreking over de veiligheid? 

Antwoord: ja, de drie tuinparken sturen afgevaardigden. Voor de Eendracht gaan 

Paul en Frans (vorige keer ook Fridtjof) naar de vergadering a.s. dinsdag. Het 

betreft een overleg met de drie tuinparken en de buurtregisseur, met name over 

de veiligheid. 

- Komt er een stemming over de plannen? 

Antwoord: het bestuur heeft de plannen van het stadsdeel gekregen en heeft een 
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commissie gevraagd een en ander uit te werken. Op dit moment kunnen 

suggesties nog verwerkt worden en de plannen nog veranderd worden. 

- Een enkeling is van mening dat het bestuur niet voldoende informatie heeft 

verstrekt. 2) 

- Opgemerkt wordt dat die tuinpaden ons gewoon worden opgelegd.  

En anders …kon het wel eens moeilijk worden om de parken op de huidige 

locaties in de stad voor de toekomst te behouden, wordt door een van de tuinders 

uit het vorige verslag geciteerd. 

- Hoe gaan de andere tuinparken met deze plannen om? 

Antwoord: op elk park wordt het op een andere wijze georganiseerd. Bij de 

Eendracht is gekozen voor een commissie (waar een bestuurslid in participeert). 

TIGENO is nog niet zover als de Eendracht. Zij gaan pas over een maand naar 

de leden. Bij Osdorp heeft het bestuur besloten om een meningsenquête te 

houden. Ieder Tuinpark heeft tot doel om voldoende draagvlak te creëren. Hans 

verteld dat het stadsdeel hecht aan draagvlak bij de tuinders, maar óók aan het 

uitvoeren van de plannen, zij willen samenwerken. Hopelijk hebben wij straks 

betere en veiligere tuinparken. De parken hebben al heel wat positiefs bereikt: 

b.v. geen verhard pad, geen extra uitgang, aandacht voor een beter 

parkeerterrein. 

- Klopt het dat het erfpachtcontract van de Eendracht 50 jaar beslaat? 

Antwoord: navraag bij de Bond wijst uit dat het contract voor onbepaalde tijd is, 

ook bij TIGENO. Bij de Bond is dit in te zien. 

Er wordt bedankt voor de inzet van de commissie. 

 

Vervolg: 

Maandag 3 oktober commissievergadering. 

Dinsdag 4 oktober veiligheidsoverleg met buurtregisseur. 

Plan van aanpak moet in het najaar ingeleverd worden. 

December: afdelingssvergadering. 

 
Extra toevoeging 

1) Gart Jan Bouwmeester van het Stadsdeel heeft laten weten dat het de bedoeling 

is om het parkeerterrein te vergroten, zodat in de toekomst parkeeroverlast op de 

Joris van den Berghweg minimaal zal zijn. 

Uit eigen globale meting blijkt inderdaad dat het geplande terrein eerder groter is 
vergeleken met de huidige situatie. 

2) Vorig jaar heeft er een algemeen artikel in het Clubblad gestaan over de Tuinen 

van West, vervolgens dit voorjaar een artikel over de Wandelroute over de 

Tuinparken. Ook in Vroegop is een uitgebreid artikel verschenen over de 

structuurvisie met betrekking tot de Volkstuinparken. 
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De commissie heeft nog een inloopavond gepland om: 

- vragen te stellen over het aangepaste Plan van Aanpak (dat u krijgt toegestuurd). 

- de powerpointpresentatie te bekijken en om, desgewenst, inzage te krijgen in het 

officiële Plan van Aanpak met alle details. 

 
Die avond wordt gehouden op donderdag 24 november van 19.00-21.00 uur. 

 

 
KLEURPLAAT 
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Commissies 
 

  Tuin 

Onderhoudscommissie A.J. de Leeuw  175 

Inkoopcommissie E. Admiraal  2 

 M.H. van Ittersum  207 

 R.M. Schouwenaar  66 

Bouwcommissie J. Boogaard  19 

 S.W.H.M. Litjens  194 

 J. Minneboo  187 

Kascommissie A. Bakker  207 

 D. Colvin  146 

 M. Notten  14 

 J.A. van Schendel  199 

Kascommissie A. Bakker  207 

Waterleidingcommissie S.W.H.M. Litjens  194 

 J.D.S. Stubbe  8 

Elektriciteitscommissie H. Johansen  124 

 C. Vennik  198 

Ontspanningscommissie E. Boogaard  63 

 J. Calbo  93 

 G. Kusters/  J. Kusters- van Dieren  51 

 W.E.M. Hart  93 

 C. Kruize en T. Kruize  139 

 H. van Tongeren  65 

 F. Vogel en S. Boogaard  96 

 S. Boogaard  19 

Klaverjascommissie J. van Gestel  16 

EHBO-commissie E. Wirken  44 

 C. van Soest  105 

 G.Petrovai  158 

 H.D. Oosterling  103 

 S. Oosterling  184 

 A.J. van Haeften  123 

 J. Galle  59 

    

Arbocoördinator A. Bakker  207 

    

Redactie Clubblad M. de Boer  239 

    

Website A. Bakker  207 

 M. van Beijnum  39 

 M. de Boer  239 

 

 De redactie wenst u een 
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