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Iets bouwen of aanzicht wijziging 
van uw huisje , windscherm en/of 
kas ? Vergeet niet het stappenplan 
te volgen! 

  

U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 
uur terecht bij de bestuurskamer voor vragen of 
opmerkingen.  



 
  CONTROLE VAN DE TUINEN 

 
Komende week gaat de tuincontrolecommissie zijn controle weer lopen. Wanneer er aan uw tuin iets niet klopt 
volgens het HHR krijgt u via de mail een brief met de punten die aangepakt moeten worden. U krijgt hier 2 weken 
de tijd voor. Na 2 weken volgt er een nacontrole.  Zijn de punten dan niet opgelost dan volgt er een gesprek met 
het bestuur en kan er een boete worden uitgeschreven.  De volledige regels kunt u vinden op onze website 
www.atvdeuithof.nl kijk bij bestuur. De belangrijkste noemen we hieronder nogmaals.   
 
ARTIKEL 5 Indien, na een door het bestuur in te stellen onderzoek blijkt dat, bij langdurige ziekte of afwezigheid een redelijke oplossing 
voor het onderhoud van de tuin niet mogelijk is, kan tot ontzetting uit het lidmaatschap op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten 
worden overgegaan.  
 
ARTIKEL 6  
6.1. Ieder lid is gehouden zijn tuin schoon en onkruidvrij te houden. Ook de beplanting en groenstrook dienende tot afscheiding, voor 
zover daartoe niet door de gemeente of via werkbeurten wordt zorggedragen, moeten worden onderhouden. Hieronder vallen ook 
zaailingen.  
6.2. De leden zijn verplicht het pad en de groenstrook grenzende aan hun tuin vrij van onkruid e.d. te houden.  
6.4. Zieke en verwaarloosde bomen, struiken en planten die voor andere tuinen en/of de borders een gevaar kunnen vormen, moeten zo 
spoedig mogelijk worden verwijderd.  
6.5. Ieder lid is verplicht zijn tuin en de zich eventueel daarop bevindende opstal(len), vanaf de aanvang van het gebruik tot het tijdstip 
van het beëindigen van het lidmaatschap, in goede toestand te houden.  
6.6. De leden mogen op hun tuin geen bomen en heesters hebben met een grotere hoogte dan 3.50 m en dienen tijdig maatregelen te 
nemen om overschrijding van deze hoogte te voorkomen.  
6.9 Het aanbrengen van grind is alleen toegestaan ter afwatering rond het tuinhuis en overig aangebracht grind dat als bodembedekking 
dient moet worden afgevoerd bij het verlaten van de vereniging.  
 
(Tussen)scheidingen  
ARTIKEL 7  
7.1. Bomen en heesters mogen niet op de scheidslijn worden aangebracht; aangebrachte heggen en bomen mogen, bezien vanuit een 
redelijk standpunt, geen hinder veroorzaken voor aangrenzende tuinen.  
7.2. Indien over de tussenscheiding takken van bomen of heesters groeien die hinder veroorzaken, is men verplicht deze op verzoek van 
zijn/haar buurman/vrouw te verwijderen.  
 
ARTIKEL 9  
9.2. De maat van de heg langs het hoofdpad en ook van de achterheg is vastgesteld op max.180 cm hoogte en 50 cm breedte. De heg aan 
de voorzijde mag niet hoger zijn dan 1.20 cm. De voorzijde van de tuin dient een open karakter te hebben. 
9.3. Het onkruid onder de heggen dient regelmatig verwijderd te worden.  
 
Diverse verbodsbepalingen  
ARTIKEL 10 Het is een lid verboden op zijn/haar tuin (op het complex):  
10.8. op zon- en feestdagen motorpompen of andere geluidshinder veroorzakende apparaten te gebruiken, tenzij met toestemming van 
het bestuur;  
10.9 bloemen en dergelijke te telen tussen de verenigingsbeplanting en/of de gemeentelijke beplanting; 
10.10 afstapjes naar de sloten aan te brengen dan met toestemming en volgens aanwijzing van het bestuur;  
10.11. Door het bestuur niet toelaatbaar geachte beplantingen te hebben; waaronder: wiet, stimulerende of verdovende planten.  
10.14 Buiten zijn/haar aanwezigheid anderen te laten oogsten, zonder een door hem/haar verstrekte schriftelijke goedkeuring die op 
verzoek moet worden getoond;  
10.20 De beplanting buiten de rollaag te laten groeien;  
10.21 De toegangshekken te sluiten dan wel niet te sluiten op de door het bestuur aangegeven tijden.  
10.22 Geen schotel voor ontvangst van televisie beelden te plaatsen aan de voorzijde van het huisje 
  

                     



 

 GEZOCHT MEERDERE NIEUWE LEDEN VOOR DE TUINCONTROLECOMMISSIE   
 
 
Als lid van de tuincontrolecommissie help je naast het bestuur toe te zien op het onderhoud van de tuinen 
op ons complex.  Je loopt 2 keer per jaar met zijn 2tjes je ronde in je toegewezen wijk (je loopt nooit de 
wijk waar je eigen huisje onder valt) en controleert de tuinen. Je krijgt van Jose Voorn een kant en klare lijst 
die je invult met de op- en aanmerkingen. Je volgt de regels die in ons HHR zijn opgenomen.  Deze worden 
via Jose aan het bestuur doorgegeven. Het bestuur zorgt voor het versturen van de mails. Na het versturen 
van de mail ga je na 2 weken nogmaals bij de tuinen langs waar een mail naar toe gestuurd is. Op de lijst 
vul je in of het onderhoud nu in orde is.  Ook dit wordt gecommuniceerd met het bestuur en die nemen het 
hierna weer over.  
 
Deze functie is alleen voor tuinleden en geeft je vrijstelling van je verplichten tuinbeurten op 
zaterdagochtend.    
 
Wil jij zorgen dat ons complex er netjes uit blijft zien, meld je aan via secretaris@atvdeuithof.nl  
We nodigen je dan graag uit voor een gesprek met Jose en een bestuurslid om alles uit te leggen.     
 
 
 

  OPROEP HEEFT U KINDERSPEELGOED OVER VOOR DE ZANDBAK  
 
In de zandbak bij ons vereniging gebouw wordt vanuit de tuinwinkel zandbak speelgoed neergelegd om 
door de kinderen mee te kunnen spelen wanneer ze dit binnenkrijgen. Natuurlijk nemen de kinderen 
soms wat speelgoed mee. En nu is alles op en de zandbak is leeg. Heeft u zandbak speelgoed over dan 
kunt u dit inleveren bij Piet van de tuinwinkel.  Hij zal er zorg voordragen dat het in delen in de zandbak 
terecht komt. Zodat er weer een heel seizoen gespeeld kan worden.    
 
  

   GRIT OP DE LOOPPADEN   
 

Als bestuur zijn we nog steeds bezig om het grit van de looppaden via de gemeente te regelen. Ook wordt de optie 
om dit als vereniging te kopen onderzocht.  Dit is helaas een langdurig proces. We zien op de looppaden dat steeds 
meer leden het heft in eigen handen hebben genomen. Dit is niet de bedoeling. 

De paden zijn van de gemeente en zo wordt het een rommeltje met allemaal verschillende soorten, maten en 
kleuren.  Wat u als lid wel al zou kunnen doen is de rollaag verhogen en recht leggen. Zodat wanneer we het grit 
rond krijgen het ook meteen kunnen gaan regelen en wanneer het grit op de looppaden geplaats wordt het niet 
meteen in uw tuin verdwijnt.   

We houden u echt op de hoogte wanneer we meer kunnen melden. Tot die tijd geen eigen grit op de looppaden.  



  IETS BOUWEN OF AANZICHT WIJZIGINGING VAN UW HUISJE/KAS?                      
VERGEET NIET HET STAPPENPLAN TE VOLGEN!  

Op een gegeven moment is er onderhoud nodig aan uw huisje of kas of u wilt graag zelf iets veranderen. 
Vergeet dan niet dat op uw huisje, windscherm en kas een vergunning is afgegeven door de gemeente 
Den Haag en dat aanpassingen niet zomaar mogen. Neem hiervoor altijd contact op met het bestuur en 
de BTTC. Er is namelijk een stappenplan dat u kunt volgen. Zie afbeelding hieronder.  Hiermee voorkomt 
u dat u het weer moet afbreken wat extra kosten met zich meebrengt. Vragen kunt u altijd stellen op 
zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 in de bestuurskamer en via de bttc@atvdeuithof.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


