REGELTJES OP BUITENZORG
(november 2011)

Openstelling Buitenzorg
Het tuinseizoen is van 1 april tot 1 oktober.
Tijdens het seizoen mag het toegangshek aan de voorkant open blijven staan. 's Avonds na
20 uur en buiten het seizoen (1 oktober-31 maart) moet het hek altijd op slot. Dus met de
sleutel op slot draaien als je binnenkomt of weggaat. Ook als er nog andere mensen op de
tuin zijn. Dit is van belang voor de verzekering en zorgt er voor dat inbrekers niet
makkelijk kunnen weglopen met buit.
Het achterhek en het tussenhek moeten altijd op slot gedraaid, ook tijdens het tuinseizoen, met uitzondering van de Open Tuinendagen.

Vrijwilligers
Alles op Buitenzorg wordt gedaan door vrijwilligers. Ook het bestuur en de commissies bestaan uit vrijwilligers. We vragen daarom aan leden om zoveel mogelijk zelf op te lossen,
uit te zoeken, te regelen en te organiseren. Veel informatie is te vinden bij uw mede tuinders, commissieleden of op de website (www.tuinparkbuitenzorg.nl). Het kan echter zo zijn
dat u er toch niet uitkomt. Wellicht kan het bestuur dan iets doen. Kom dan langs op het
spreekuur of stuur een briefje met uw verzoek en uw contactgegevens (kan ook in de brievenbus aan het hek).

Spreekuur
Het spreekuur is tijdens het tuinseizoen op de 2e zaterdag van de maand van 12.00 tot
13.00 uur. Buiten het spreekuur wordt van u verwacht het Bestuur niet te storen. Indien u
vragen, opmerkingen etc. heeft kunt u een briefje in de brievenbus doen.

Vuilnis, snoeiafval, grofvuil, etc.
Er is geen verzamelplek voor vuil en snoeiafval op Buitenzorg. In het kader van biologisch
tuinieren vragen wij u zoveel mogelijk snoeiafval op uw eigen tuin te verwerken (zie
website voor tips). Meestal wordt in de wintermaanden wel een hakseldag georganiseerd.
Zet het vuil nooit aan de straat! We krijgen hiervoor regelmatig boetes. Ook als er al
vuil ligt aan de straat, dan zeker geen vuil bijleggen. Ook voor het Clubhuis is het geen
vuilverzamelplek. Voor het afvoeren van vuilnis bent u zelf verantwoordelijk. Dus neem het
mee naar huis.
Indien u veel vuil in een keer heeft, is het mogelijk een container te huren via het bestuur
(tijdens het spreekuur). Kosten: ca. € 35,-. U kunt grofvuil/verfresten/snoeiafval e.d. naar
het vuilpunt in Noord brengen aan de Papaverweg (ook op zaterdag). Zie www.
noord.amsterdam.nl. Mocht u iets in de aanbieding hebben (oud meubilair, gereedschap
etc.) dan kunt u een briefje op het mededelingenbord doen met naam en tuinnummer.
Dus geen spullen bij het clubhuis zetten.
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Waterleiding op Buitenzorg
Officieel is het water alleen tijdens het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober aangesloten.
Buitenzorg maakt daar een uitzondering op. Tot aan de eerste nachtvorst blijft het water
aangesloten. Dat betekent dat de watercommissie zonder het aan de tuinders mee te delen
het water zullen afsluiten en weer aansluiten. U moet zelf uw eigen hoofdkraan
kraan afsluiten.
Wat er van u verwacht wordt is het volgende:
U dient zelf uw eigen hoofdkraan op uw tuin na het tuinseizoen af te sluiten en uw
waterleiding via het aftapkraantje leeg te laten lopen en uw leiding door te blazen.
Dit om problemen bij het aansluiten van de waterleiding (het opendraaien van de
hoofdkraan) in het voorjaar te voorkomen. Bij het opendraaien van de centrale hoofdkraan
kunnen leidingen die gesprongen zijn door bevriezing gaan lekken of kranen die openstaan
gaan stromen. Dit is voor de watercommissie een ingewikkelde zoektocht naar waar de
lekkage of stromende kranen zich bevinden. Soms is de waterploeg meer dan een week
bezig voordat de hele waterleiding is aangesloten. Neem uw verantwoordelijkheid en
sluit uw hoofdkraan voor de winter goed af.

Algemeen Werk
Iedereen op Buitenzorg is doet algemeen werk. Sommige tuinders zitten in een commissie
of doen bestuurswerk. De rest wordt ingedeeld in een werkgroep. De werkgroepen werken
op vijf zaterdagochtenden van 9.00 uur tot 12.30 uur in het tuinseizoen (15 uur per jaar).
Op het mededelingenbord en op de website staat het overzicht van de zaterdagen waarop u
verwacht wordt. Als u een dag verhinderd bent, probeer te ruilen of haal een andere dag
in. Meldt dit in ieder geval van te voren bij de werkgroepcoördinator. Niet mee
doen aan Algemeen Werk zonder geldige reden levert een boete op. Mocht u denken
structureel niet mee te kunnen doen, overleg dan met het bestuur.

Tuin ‘uitlenen’
Het is niet mogelijk uw tuin voor langere tijd (meer dan 6 weken) aan een ander over te
dragen. Mocht u lange tijd niet in staat zijn uw tuin te benutten en te onderhouden, neem
dan contact op met het bestuur.

Onderhoud van uw tuin en tuinpaden
De tuinpaden bij uw tuin dient u zelf te onderhouden. Dus onkruid naast en tussen de
tegels weghalen en scheve tegels rechtleggen. Ook de greppels langs uw tuin dient u zelf te
onderhouden, zodat het regenwater afgevoerd kan worden. Geblokkeerde greppels
kunnen overlast veroorzaken voor andere tuinders, dus houd ze vrij.
De heggen mogen niet te hoog worden (ongeveer heuphoogte). Het tuinpark moet een
open karakter houden. Takken die over het pad hangen dient u te snoeien.
Hoe u uw tuin verder onderhoudt is een ieder vrij. Maar bij ernstige verwaarlozing kan het
bestuur u aanschrijven en beboeten. Twee keer per jaar worden de tuinen geschouwd.
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Het kappen en snoeien van bomen
Als u een boom wilt snoeien of kappen dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van de
Gemeente. Geert Timmerman, een tuinder van Buitenzorg, is onze bomenspecialist. Hij
heeft alle bomen op Buitenzorg in kaart gebracht en met hem kunt u overleggen voor welke
boom een kap- of snoeivergunning kan worden aangevraagd. Dit kan via het spreekuur of
een briefje in de brievenbus. Maak hiervoor eerst een locatieschets van de boom.

Gebruik van aggregaat en elektrische apparatuur zoals
grasmaaiers, kettingzagen etc.
Buiten het tuinseizoen mag u deze onbeperkt gebruiken. Tijdens het tuinseizoen mag dit
alleen op de zaterdagochtend tot 12 uur en op de woensdagmiddag vanaf 12 uur tot 18 uur.

Toiletgebruik
Eigen toiletten op Buitenzorg zijn niet toegestaan. U kunt de toiletten bij het Clubhuis
gebruiken, ook in de winter (behalve bij strenge vorst). Laat de toiletten netjes achter,
ze worden door vrijwilligers schoongemaakt. Sluit de toiletten altijd weer af. Let op
dat u alleen toiletpapier gebruikt en geen ander papier zoals papier van een huishoudrol
dit om verstoppingen te voorkomen.

Huisdieren
Honden zijn alleen aangelijnd op het terrein welkom. Katten, konijnen en kippen mogen
niet gehouden worden. Bijen alleen in overleg met het bestuur.

Het Verenigingsgebouw
Medio mei tot eind september is het clubhuis/bar p de zondagmiddag van 14 uur tot 17
uur open. U bent dan van harte welkom.
Leden kunnen het clubhuis huren voor een activiteit. Neem hiervoor contact op met de
barcommissie.

Tot slot
Van u wordt verwacht kennis genomen te hebben van bovenstaande informatie én van de
officiële reglementen van de Bond van Volkstuinders www.bondvanvolkstuinders.nl.

Amsterdam, november 2011
Bestuur Tuinpark Buitenzorg

Regeltjes op Buitenzorg (nov. 2011)

blad 3 van 3

