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U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de 

bestuurskamer voor vragen of opmerkingen.  



  17 JULI AVONDWANDELING- HONDEN KUNNEN NIET MEE! 

 

Op zaterdag 17 juli hebben we de eerste activiteit de  

avondwandeling olv Jacky Durand.  Omdat de wandeling  

ook in het gebied komt waar honden niet toegestaan zijn.  

Is het niet mogelijk om uw hond mee te nemen  

op deze wandeling.   

 

Wilt u hier rekening mee houden.    

                      

 TUINBEURT, ONDERHOUDSBEURT OF TOCH WERKBEURT   

 
De benaming voor onze zaterdagochtend werk waar we als tuinlid allemaal toe verplicht zijn 8 keer per 
jaar. Had voor sommige leden een negatieve klank, hier wilde we vanaf. De naam onderhoudsbeurt werd 
geopperd maar ook deze naam had voor sommige tuinleden een andere klank. Zelfs zo erg dat er zelf op de 
leden facebook over gesproken werd. Er werd besloten tot een enquête op de leden facebookpagina.  
 
De uitslag is bekend we noemen het voortaan tuinbeurt.        
 
 
 

  FIETSEN OP DE VOETPADEN 

We willen u even herinneren dat de voetpaden geen fietspaden zijn. De allerkleinste die net aan het 

leren fietsen zijn en nog niet zo snel gaan worden gedoogt.   

Zie ARTIKEL 1 1.1. onder het verkeersreglement.  

Het berijden van de hoofdpaden en zijpaden van alle soorten voertuigen waaronder ook fietsen en 

bromfietsen binnen de grens van het complex is verboden; behoudens het gemelde onder art. 3  

 

Wilt u als tuinlid dit ook met uw kinderen 

bespreken dat er niet gefietst mag worden op de 

voetpaden. Er komen namelijk klachten binnen 

over het fietsen wat de kinderen doen op de 

voetpaden.   

Meldt dit ook aan uw bezoek!  

 

 



 

 

 

   WAAR LAAT IK ME SCOOTER, SCOOTMOBIEL EN/OF FIETS   

 
In ons HUISHOUDELIJKREGLEMENT “Verkeersreglement” Algemeen  

1.2. Parkeren van alle soorten voertuigen, fietsen en bromfietsen op de hoofdpaden en zijpaden binnen de grens 

van het complex is eveneens verboden, behoudens het gemelde onder art. 4  

Dit houdt in dat u uw scooter, scootmobiel en of fiets op uw eigen tuin moet stallen. Ook de voertuigen van uw 

bezoek mogen niet op de paden geparkeerd worden.   

We maken een uitzondering voor de stortvakken (daar waar de bankjes hebben gestaan) deze kunt u gebruiken 

om fiets, scootmobiel of scooter te stallen als dit niet op uw eigen tuin kan.  Andere voertuigen zoals auto, motors 

enz. zijn niet toegestaan in de stortvakken.   

 

  ROKEN IN DE SERRE VERBODEN 

Per 1 juli ’21 zijn er nieuwe regels omtrent het roken. Helaas voor de rokers onder ons mag er in de serre 

niet meer gerookt worden.  Dit houdt in dat de kantine en de serre rookvrij zijn. Alleen op het 

buitenterras mag er nog gerookt worden.   

Zie de website van de overheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/rookverbod-

openbare-ruimten-werkplek-en-horeca overheid.nl 

Regels voor roken op terrassen 

Op een overkapt horecaterras in de buitenlucht mag u roken. Het terras moet wel aan 1 kant helemaal open zijn. 
Ook mag er binnen geen hinder zijn van het roken op het terras. 

Een vaste aanbouw, zoals een serre, geldt niet 
als terras. Een terras in een overdekte publieke 
ruimte, zoals een winkelcentrum, valt onder het 
rookverbod. Daar mag dus niet gerookt worden. 

 

 

 

 

   

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/rookverbod-openbare-ruimten-werkplek-en-horeca%20overheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/rookverbod-openbare-ruimten-werkplek-en-horeca%20overheid.nl

