
 

TUINKEURINGEN 2020  
Beste tuinder, 3 x per jaar zal de tuincommissie (TC) keuringen verrichten 
op ons mooie complex. 
Hieronder beschreven een aantal aandachtspunten waar de TC zoal op let 
tijdens de keuring. 
Op onze website www.vtvkrommenie.com  kunt u de agenda met data 
tuinkeuringen vinden. 
 
Locatie aardappelen: 
Tuinreglement Artikel 26. Tuinregels, lid F 

Aardappelen mogen eens in de 4 jaar op de zelfde plek worden geteeld 
Deze pieper posities zullen jaarlijks gecontroleerd worden door de TC. 
We moeten met z’n allen de gevreesde aardappelziekte voorkomen. 
1x per jaar zal de locatie van uw aardappelen genoteerd worden. 
Wordt er afgeweken van positie conform wisselteelt, zal de tuincommissie  
U sommeren uw piepers te verzetten. 
Greppels en sloten: 
Tuinreglement Artikel 26. Tuinregels, lid B  
Het vrijhouden van sloten en afwateringsgreppels, van bagger, begroeiing 
en overhang. Dit om een goede afvoer van overtollig water te bevorderen. 
Samen met uw buren bent u hiervoor verantwoordelijk. 
Ook dient men greppels en sloten hiervoor begaanbaar te houden. 
*Tuinders aan de Middensloot zijn zelf verantwoordelijk om 1,5m uit de 
walkant de middensloot vrij te houden van waterplanten. 
Los hiervan organiseert de tuincommissie 2x per jaar een slootdag in het 
kader “algemeen onderhoud” om een goede doorstroming te bevorderen. 
Het gaat dan om juist die plekken met begroeiing waar u niet meer bij kan 
komen. 
Onderhoud paden en afgrenzingen:    
Tuinreglement Artikel 26. Tuinregels, lid B 

Het onkruidvrij houden van (schelpen) paden; er is door vereniging en de 
werkploeg veel tijd gestoken om dit netjes te krijgen. 
Voor u de taak om dit netjes te houden. 
Begroeiing aangrenzend aan paden dienen kort te worden gehouden, zowel 
qua hoogte als overhang.  
Tuinreglement Artikel 26. Tuinregels, lid B 

Achterstallig onderhoud: 
Tuinreglement Artikel 26. Tuinregels, lid C-D 
Uw tuin dient voor 1 april onkruidvrij en bewerkt te zijn. 
De tuincommissie zal tijdens de schouw beoordelen of uw tuin overlast 
veroorzaakt t.o.v. uw buren. Denkend aan overtollig onkruid en begroeiing  
naar aangrenzende percelen. 
Ook tuinen met zogenaamd zwerfafval zullen een aantekening krijgen. 
Graspaden dienen kort gehouden te worden.  
 



 
 
De keuringen: 
 
Na elke keuring zal er in de vitrinekast de plattegrond met resultaten 
van de keuring opgehangen worden. 
 

 De tuinders met een Onvoldoende krijgen een EERSTE 

waarschuwingsbrief. Vervolgens 2 weken de tijd om hun zaakjes op 
orde te brengen. 
Na deze twee weken wordt uw tuin opnieuw geschouwd. 

 
Na 2 weken….Nog niet op orde? 
  
 Dan krijgt een lid een TWEEDE waarschuwingsbrief, met een 

dringend verzoek om hier verbetering in te brengen, waarbij 
wederom een termijn gesteld wordt van 2 weken om uw tuin op orde 
te brengen.  
De tweede brief omvat ook een royementswaarschuwing! 
 

Na 4 weken….Nog steeds niet op orde? 
 
 Indien er geen actie door de tuinder is ondernomen zal de 

tuincommissie het bestuur verzoeken tot royement, waarvoor het 
bestuur een bevestiging verstuurd.  
 
 

 
Mochten er onverwachts ernstige fysieke problemen zijn, waardoor u NIET aan uw verplichtingen kan voldoen, laat 

het ons even weten per e-mail, wellicht kan er hulp geboden worden. 

n.grijs@upcmail.nl 

 
 
Laten we er met z’n allen een steentje bijdragen om een mooi complex te 
behouden op een unieke locatie. 
 
veel tuinplezier 
de Tuincommissie 
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