Hoe het werkt op ATV Stadion
10 gulden regels
1. Iedereen heeft 5x per jaar tuindienst.
Je krijgt hiervoor een tuindienstrooster. Wanneer je niet kunt op deze dag,
graag afmelden via tuindienst@atvstadion.nl en op een andere datum komen
inhalen. Er geldt een boete van 25,- euro voor iedere gemiste tuindienst.
2. Op zaterdagochtend is de tuinwinkel geopend van 9.30–12.30 uur. In de kantine is dan koffie en
thee met taart verkrijgbaar. Na de tuindienst zijn er ook altijd soep en broodjes.
3. Elke tuin hoort een composthoop te hebben.
Groenafval wordt op de eigen composthoop verwerkt. Takkensnoeiafval kun je op zaterdag bij de
opslag kwijt (open tot een uur na de tuindienst). Dringend advies: snoei je struiken en bomen niet
tijdens het broedseizoen. Het snoeien van de haagjes wordt centraal geregeld. Zorg ervoor dat de
haag vrij blijft van woekerend onkruid, opkomende jonge boompjes en vaste planten.
4. Twee keer per jaar, in de lente en de herfst, wordt geschouwd
Om te bekijken of tuinen en opstallen voldoende onderhouden zijn heeft de schouwcommissie
toestemming van het bestuur de tuin te betreden. Het pad en de slootkant horen ook bij de tuin:
>> het pad voor de eigen tuin dient onkruidvrij te blijven door zorgvuldig te schoffelen.
>> de begroeiing tot een meter vanaf de slootkant moet vrij blijven van houtige gewassen zoals
struiken en bomen.
5. Op het complex is géén vuilcontainer
Huishoudelijk afval moet je dus mee naar huis nemen, en groot afval moet je zelf afvoeren.
De 5 containers die bij de ingang staan zijn uitsluitend voor oud papier.
6. Er wordt op dit complex natuurlijk getuinierd.
Bestrijdingsmiddelen mogen niet worden gebruikt. Ziektes, onkruid en ongedierte worden op een
natuurlijke manier bestreden.
7. We bezorgen onze buren geen overlast
We hinderen onze buren niet muziek, door schreeuwen, het stoken van een barbecue of een
vuurkorf. Voor een tuinafscheiding hoger dan 70 cm is overeenstemming met de buren vereist.
Binnen 30 cm van de tuinscheiding is welig tierend woekerend onkruid verboden.
8. Bedenk: kleine bomen worden groot
Bomen die schaduw werpen op buurtuinen kunnen aanleiding zijn voor het bestuur om te
verzoeken een boom te rooien of te snoeien. Wanneer een kapvergunning nodig is zijn ook de
kosten voor leges in principe voor de tuinder.
9. Elk laantje heeft een tappunt voor drinkwater
Dit kraantje is niet om de tuinen te besproeien of om bij af te wassen. De afvoer komt namelijk
direct uit op de sloot. Voor het bewateren van de tuin kun je slootwater gebruiken.
10. Het bestuur informeert je geregeld over beleidszaken en geplande activiteiten middels de
digitale nieuwsbrief Com.post. Het bestuur is bereikbaar via secretaris.atvstadion@gmail.com
voor opzegging van de tuin, vragen en opmerkingen.

