
 

Aan de tuinleden van      Datum 27 mei 2017 
Tuinvereniging Leeuwenbergh 

Beste tuinleden, 

Eerder deze week stuurden wij u een oproep om mee te doen aan de open 
tuinendag op 10 juni. Met deze brief willen wij uiting geven aan onze zorg over 
het aantal tuinen op ons complex dat in verval is geraakt of begint te geraken. 

Bij enkele tuinen is dit mogelijk ontstaan doordat het tuinlid om bijvoorbeeld 
gezondheidsredenen niet meer in staat is de tuin goed te onderhouden.  
Hoewel we daar begrip voor kunnen opbrengen, is dit toch een situatie waarvoor 
we in samenspraak met de betreffende tuinleden naar een oplossing moeten 
zoeken.  We verkeren nu al in het stadium dat een aantal tuinen niet 
verkoopbaar is vanwege het woekerend onkruid als heermoes en zevenblad.  
Bij een aantal tuinen doen zich de problemen al een langere periode voor. Daar 
ligt de oorzaak vooral bij nalatigheid van de tuinleden. Iets waarop zij al 
meerdere keren door de leden van de groencommissie en of het bestuur 
mondeling of schriftelijk zijn aangesproken.  
  
Ten aanzien van deze tuinen wordt in de komende tijd een aantal acties 
ondernomen. Zo zullen tuinen geheel of gedeeltelijk afgedekt moeten worden 
met landbouwfolie, zodat het onkruid verstikt en zich niet of vertraagd verder 
kan verspreiden. We zullen niet schromen om de kosten benodigd voor de 
werkzaamheden en of materialen op betreffende tuinleden te verhalen. 
Over de voortgang van onze aanpak van het achterstallige onderhoud zullen wij 
u met regelmaat op de hoogte houden en wij zijn van plan om na de zomer een 
bijeenkomst met de leden te beleggen om de situatie te bespreken. 

Indien in uw geval door wat voor omstandigheden ook het ondoenlijk is 
geworden uw tuin (tijdelijk) goed te onderhouden, maak dit dan aan de 
groencommissie of het bestuur en mogelijk uw buren kenbaar, zodat zij weten 
wat de reden hiervan is. Mogelijk kunnen zij u adviseren of behulpzaam zijn 
zodat uw tuin niet nog verder in verval geraakt. 

Bedenk dat door het niet goed onderhouden van uw tuin ook uw buren daarvan 
soms veel hinder ondervinden doordat heermoes, zevenblad en ander zich via de 
grond vermeerderd onkruid zich ook over de tuinen van uw buren en openbare 
ruimten verspreiden. Maar niet alleen dat, ook met zich door de lucht 
verspreidende zaden van gras, paardenbloemen e.d. zijn uw buren niet blij. 



 

Vanwege het feit dat veel tuinen niet op orde zijn, hebben we dit jaar ook 
besloten om geen buren voor de open tuinendag uit te nodigen. Dat stemt ons 
triest, maar wij hopen dat dit volgend jaar anders kan zijn. Laten we zaterdag, 3 
juni beginnen en zorgen dat de paden er weer netjes uitzien. We hebben bij 
verschillende tuinen gezien dat de leden dit al hebben opgepakt. 
Helpt allen mee het tuincomplex mooi te houden. Dat is in ieders belang! 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

Henk van Bouwhorst 
Secretaris 




