
Ledenvergadering, 4 maart 2017 
Agendapunt 9 
Voorstel aanpassingen van het huishoudelijk reglement 

Op advies van zowel de groencommissie als de technische commissie stelt het 
bestuur enkele aanpassingen voor van het huishoudelijk reglement. De voorgestelde 
aanpassingen betreffen, a) het onderhoud van de slootkant, b) het onderhoud van 
de hagen en afscheidingen van tuinen gelegen aan de centrale parkeerplaats, aan 
de middensloot of aan de coniferenhaag, c) op vermindering van vrijstellingen van 
werkbeurten en d) uitbreiding van toezicht van de groencommissie. De commissie 
statuten en reglementen is over deze aanpassingen geraadpleegd. 
De overwegingen bij deze aanpassingen zijn:  

• De technische commissie acht het noodzakelijk dat de slootkant minsten twee 
maal per jaar wordt onderhouden. 

• De groencommissie wil een eind maken aan de onduidelijkheden over het 
onderhoud van de hagen en afscheidingen. 

• Er is een tekort aan menskracht voor het onderhoud van het complex. 
Daarom stelt de groencommissie voor om het onderhoud van de slootkant en 
hagen niet langer te laten gelden als een vervangende werkbeurt. 

  
1) Aanpassing II.4.De Slootkanten (Tuincomplexreglement) 

Voorgestelde aanpassingen: 

De titel van deze paragraaf II.4. ‘De Slootkanten’ wijzigen ‘Onderhoud slootkant en 
hagen’ 

II.4. Punt 1  ‘ In plaats van één tuinbeurt onderhoudt ieder lid, voor zover van 
toepassing, de aan zijn tuin grenzende sloot en slootkant volgens de regels van het 
Hoogheemraadschap’. Deze tekst wordt vervangen door: 
‘ Ieder lid onderhoudt minimaal tweemaal per jaar de aan zijn tuin grenzende sloot 
en slootkant volgens de regels van het Hoogheemraadschap. De sloot zelf dient 
daarbij steeds vrij te zijn van waterplanten, takken en al datgene wat de 
doorstroom kan belemmeren.’ 
Opmerking hierbij: 

• Deze aanpassing betreft de leden van de tuinnummers 38 t/m 58.  
• De groei van waterplanten is zodanig dat één onderhoudsbeurt per jaar 

onvoldoende is.  
• De eerste onderhoudsbeurt moet voor 1 juli zijn verricht en de tweede 

onderhoudsbeurt voor 1 oktober. De laatste datum houdt verband met de 
slootschouw door het hoogheemraadschap Delfland in het najaar.  

• De leden mogen het groenafval van de onderhoudsbeurt onder toezicht van 
de groencommissie afgeven voor groenafvoer tijdens een werkbeurt. Indien 
het groenafval nat is moet dit eerst drogen en slinken. 

• O.a. via het schema van de werkbeurten worden de data voor de 
onderhoudsbeurt jaarlijks onder de aandacht van de leden gebracht.  



• Bij nalatigheid loopt het tuinlid, bij wie onvoldoende onderhoud is 
gesignaleerd, het risico aangeslagen te worden voor de boete, die het 
hoogheemraadschap de tuinvereniging kan opleggen  

Voorgesteld wordt als nieuw punt 8 aan de paragraaf over de slootkanten en hagen  
toe te voegen:  
8.a.‘Ieder lid met een tuin waarvan een zijkant of achterkant direct grenst aan de 
centrale parkeerplaats, onderhoudt regelmatig de haag of afscheiding aan de kant 
van de parkeerplaats. Daarbij dient men tevens ervoor te zorgen dat de 
parkeerplaats 1 meter vanaf de haag of afscheiding vrij is van onkruid. Het betreft 
tuinen 51,66,67,68,69. 
8.b. De hoektuinen met een haag of afscheiding langs de middensloot onderhouden 
regelmatig deze haag of afscheiding. Het betreft tuin 1 en tuin 50. 
8.c. De hoektuinen gelegen aan de coniferenhaag (parkeerplaats aan de Lindelaan) 
onderhouden aan de buitenkant het gedeelte van deze haag, dat aan de tuin grenst. 
Het betreft tuin 13 en tuin 38.’   
Opmerking: 

• Zoals uit Art. 10, ad a. is af te leiden, is ieder tuinlid verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de buitenkant van de haag of afscheiding aan 
het pad. Daarbij dient men ook het pad volgens de viertegelregel te 
onderhouden. Bij hoektuinen gaat het om twee paden. Bij tuinen, die 
aan de parkeerplaats zijn gelegen, wordt het tuinlid verantwoordelijk 
voor de haag/afscheiding aan de parkeerplaats.  

• Na aanvaarding van deze wijziging zullen alle tuinleden, voor wie de regeling 
van toepassing is, een brief ontvangen met daarin een precisering per tuin. 
Een afschrift van deze brief wordt opgenomen in dossier van de betreffende 
tuin. 

2) Toevoeging aan Artikel 10. Groencommissie, punt a. tuincontroles   
Voorstel toevoeging: 

Tweemaal per jaar wordt door de groencommissie met een slootschouw en een 
schouw van de hagen het onderhoud van de sloot, de slootkant en de hagen 
gecontroleerd. De data van deze schouwen worden vooraf bekend gemaakt. 


