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Beste tuinders, 

 

Elk voorjaar is het voor mij weer een verrassing om 

te zien hoe snel er knoppen aan de bomen en 

struiken komen en hoe snel ze opzwellen. En voor je 

het weet staan de eerste al weer in bloei. En komen 

de tuinkriebels boven. Iedereen wil naar buiten, er 

moet wat gebeuren! 

 

En er gebeurt ook wat. Eerst de jaarvergadering: een 

mooie opkomst en er werden een aantal belangrijke 

beslissingen genomen. Verderop daarover meer 

onder Wijzigingen Huishoudelijk Reglement. Ook 

de contributie werd aangepast, die is nu € 25,00 per 

jaar. De plannen voor 2017 werden toegelicht en 

voor De Domp komt extra aandacht dit jaar.  

 

Werk aan de winkel op F en vooral G 

Op de vakken F en G is het een drukte van belang. 

Er is compost gebracht, 20 kub maar liefst, en ook 

nog 50 kub teelaarde om de grond op beide vakken 

te verbeteren. Tuinders op de beide vakken hebben 

gebruik gemaakt van de eenmalige aanbieding om 

tegen een lagere prijs compost en/of grond te 

bestellen.  

 

Ook worden de greppels op G weer op diepte en 

breedte gebracht, dit om de afwatering op dat vak te 

verbeteren. Er wordt ook een nieuwe drainage 

aangebracht onder het schouwpad door naar de 

sloot. Een enorme investering voor ons als 

vereniging maar dan heb je ook wat. Het wordt bijna 

allemaal door vrijwilligers gedaan, met hulp van de 

zorgboerderij en Frans Roorda als deskundige, 

waarvoor dank.  

 

Binnenkort worden ook de nieuwe bjinstappen in de 

sloot geplaatst en dan kunnen ze er op van G weer 

tegenaan. Zaak is wel om het dan ook goed op orde 

te houden en verrommeling tegen te gaan. 

 

Ik ben ook erg blij met de hulp van de 

vrijwilligers die op dit moment 

bijspringen om zieke tuinders te helpen. 

De tuin op orde brengen, frezen, de 

kippen verzorgen en ga zo maar door. Klasse!  

 

 

Er zitten best wel veel tuinders in de lappenmand 

momenteel, voor sommige was een ziekenhuis 

opname noodzakelijk. Beterschap en sterkte 

allemaal. 

 

Ik wens u veel tuinplezier de komende maanden, 

houdt 1 mei in de gaten, vóór die datum hoort uw 

tuintje klaar voor het seizoen te zijn. 

 

Ingrid Wagenaar  Voorzitter  
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 tuinbeurt 2017 zaterdag 8 april 

 

Zaterdagmorgen  8 april is het zo ver en wordt de 

eerste tuinbeurt 2017 gehouden.  

 

We starten stipt om 9.00 uur bij het 

verenigingsgebouw, daar wordt het werk verdeeld. 

Om 10.45 uur is er een koffiepauze en daarna 

SKOFT om  13.00 uur met heerlijke soep en 

broodjes voor de harde werkers.  

 

U hoeft niet 4 keer per jaar mee 

te doen, maar 1 of 2 keer zou 

toch wel fijn zijn. En u kunt  dus 

kiezen of de data u uitkomen. 

Voor 2017 zijn dat: 8 april, 17 

juni, 18 augustus en 14 oktober.  

 

Artikel 3 Rechten en verplichtingen leden 

 

• Het lid aanvaardt de verplichting om deel te 

nemen aan het gemeenschappelijke werk ten 

behoeve van het algemeen onderhoud 

/jaarlijks groot onderhoud van het complex 

zoals dit volgens het rooster van het 

onderhoudsplan door het bestuur wordt 

bekend gemaakt; - 

• Het lid kan de verplichting tot deelname aan 

het gemeenschappelijke werk afkopen door 

het betalen van een bedrag van €50, - Dit 

bedrag wordt jaarlijks door de algemene 

vergadering vastgesteld  

• Het bestuur kan na overleg met het lid op 

grond van bijzondere omstandigheden 

besluiten af te zien van het laten betalen van 

dit bedrag;  

• Het lid zal de vereniging niet aansprakelijk 

stellen voor persoonlijke schade, die ontstaat 

tijdens het verrichten van deze 

werkzaamheden en voor zover deze niet te 

wijten is aan nalatigheid van de vereniging;  

• De vrijwillige medewerkers zijn collectief 

verzekerd tegen Wettelijke 

Aansprakelijkheid. 
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Nieuws uit De Domp 

Op 11 april worden alle tuinders van De Domp in 

het verenigingsgebouw op de Noorderhoek 

verwacht. Daar worden de toekomstplannen 

besproken.  

Wat in elk geval op de agenda staat zijn het 

opknappen van het clubgebouwtje en een 

toiletvoorziening. Verder zal ook gesproken worden 

over het groot onderhoud aan het complex en het 

werven van meer vrijwilligers en nieuwe leden. 

Komt allen! 

In februari waren de Domptuinders al actief en 

hielden ze al hun eerste tuinbeurt. Er werd fors in de 

singels gesnoeid en heel hard gewerkt. In maart 

werd er 40 kub compost gestort en ook die werd 

door de vrijwilligers rondgebracht. Hulde!! Zie 

foto’s website.  

De aardappelen moeten dit jaar voorop de tuin, dus 

aan het pad gepoot worden. 

Er zijn nog steeds tuinders, die hun groen- en ander 

afval niet mee naar huis nemen, maar dat dumpen bij 

het clubgebouwtje en op het parkeerterrein.  Het is 

niet de bedoeling dat tuincommissaris Bodus van der 

Hoop met zijn helpers dat naar de stort brengt. 

VRIENDELIJK VERZOEK NEEM HET MEE !!! 

Er is nog een aantal tuinen te huur. Geef het door, 

misschien wordt men enthousiast en hebben we er 

weer een tuinder of tuinierster bij. 

Het is goed toeven in Us Utwyk 

Het mooie weer komt er aan, dus werk aan de 

winkel op de volkstuinen. En wat is het dan fijn dat 

je tussen de bedrijven door of na afloop even in alle 

rust kunt genieten van een bakje thee of koffie in ons 

verenigingsgebouw. Onze vrijwilligers staan voor u 

klaar. En ook met goede raad, want er is altijd wel 

een tuinder die kan helpen met een oplossing voor 

een tuinprobleempje. 

En natuurlijk is ons goed gesorteerde servicepunt, 

ook gerund door vrijwilligers, open. Neem er eens 

een kijkje en zie wat er allemaal wel niet te koop is. 

En voor aantrekkelijke prijzen. 

Houdt de infokasten in de gaten, want er wordt 

achter de schermen ook al druk gewerkt aan het 

zaaien en oppotten van diverse planten. 

 

Openingstijden verenigingsgebouw:  

 Zaterdagmorgen: 9.30 tot 12.30 uur 

 Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 Maandag/woensdag:  13.30 tot 15.30 uur 

 

 

 

Attentie: 
De rekening voor 

contributie en  tuinhuur 

zit bij deze Nieuwsbrief, 

of u ontvangt deze  

digitaal via de mail.  

 

Voor uw agenda: 

 

 8 april  tuinbeurt algemeen onderhoud 

Noorderhoek 9.00 – 13.00 uur 

 11 april extra vergadering tuinders De 

Domp 19.30 uur 

 1 mei, uw tuin moet klaar, schoon en 

opgeruimd zijn voor het nieuwe seizoen 

 17 juni tuinbeurt algemeen onderhoud 

Noorderhoek 9.00 – 13.00 uur 

 1 juli Open Dag 10.00 – 15.00 uur 

 

 

Wijzigingen Huishoudelijk 

Reglement 

 

Op de jaarvergadering zijn er een 

aantal aanpassingen voorgesteld 

in het Huishoudelijk Reglement die allemaal zijn 

aangenomen door de leden. Voor de volledigheid  is 

het hele artikel opgenomen, het cursief gedrukte is 

de aanvulling of aanpassing van 2017. Voor wat 

betreft de aanvulling op artikel 4 over het aantal 

maximaal te houden pluimvee is niet het 

bestuursvoorstel aangenomen maar het voorstel dat 

tuinder Ruurd Knol van Vak G samen met anderen 

had ingediend.  

 

Artikel 4 Bouw opstal 

Het bouwen van een opstal op de tuin is uitsluitend 

toegestaan na instemming van het bestuur, passende 

binnen de bepalingen van het geldende 

bestemmingsplan en met bouwvergunning van de 

gemeente en onder de onderstaande voorwaarden: 

bij gewenste afwijking van (bouw)regels of 

wijziging van opstal dient het lid in overleg te treden 

met het bestuur over de te volgen procedure;  

• op elke tuin mogen maximaal 2 opstallen 

worden geplaatst, te weten een tuinhuis en 

een kas; 

• bij plaatsing van de opstallen dient de 

rooilijn van 0,5 m in acht te worden 

genomen; 

• er mogen geen betonvloeren in de opstallen 

worden gestort; 

• de opstallen dienen van natuurlijke 

materialen te worden gerealiseerd, zoals 

hout of glas; 
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• de kleuren van de bouwwerken dienen 

onopvallend te zijn (zoals bruin, groen of 

naturel). 

• Voor opstallen lager dan 1.50 meter moet 

een schriftelijke aanvraag bij het bestuur 

worden ingeleverd 

• Voor een kippenhok geldt een maximale 

afmeting van 12m2 op de door het bestuur 

aangegeven plaats 

• Per verhuurde tuin mogen maximaal 12 

stuks pluimvee worden gehouden. 

(aanvulling 2017) 

• Ingeval er niet conform de aanvraag is 

gebouwd, is het lid verplicht de opstal aan te 

passen dan wel af te breken.  

 

Artikel 6(Vrucht)bomen, struiken, heesters/hagen 

• De gezamenlijke hagen op de perceelgrens 

met de naastliggende tuinder en die op de 

achterkant van het perceel mogen niet hoger 

zijn dan 1.00 m. (Aanpassing 2017). 

• Voor (vrucht)bomen, struiken en heesters 

gelden afhankelijk van de hoogte van het 

plantmateriaal de volgende plantafstanden: 

• op 1 m vanaf de perceelgrens 

plantmateriaal met max. hoogte van 2 

m; 

• op 2 m vanaf de perceelgrens 

plantmateriaal met max. hoogte van 3 

m; 

• op 3 m vanaf de perceelgrens 

plantmateriaal met max. hoogte van 4 m. 

• De leden zijn verplicht hun (vrucht)bomen, 

struiken en heesters onder controle te 

houden en bij het constateren van 

besmettelijke ziekten maatregelen te treffen 

welke in hun eigen belang en dat van 

medetuinders noodzakelijk zijn. Bij verzuim 

heeft het bestuur het recht de besmette 

bomen, struiken en heesters te laten 

verwijderen. Eventuele kosten hiervan 

komen voor rekening van heb betrokken lid. 

• Voor ondersteuning van gewassen en 

klimplanten is het gebruik van afscheidingen 

met een open structuur (bedrading, gaas) 

van maximaal 1.70 m hoog toegestaan. Deze 

afscheidingen moeten minimaal 1 m vanaf 

de perceelsgrens van de naastliggende 

tuinder en vanaf de voor- en achterkant van 

het perceel geplaatst worden. Dit in verband 

met schaduw. (Aanvulling 2017). 

 

Artikel 8 Tuinafscheiding 

 Het gebruik van prikkeldraad voor 

tuinafscheidingen is niet toegestaan. Het 

plaatsen als tuinafscheiding van bramen of 

andere hinderlijke struiken of bomen 

evenals forse afscheidingen zoals 

schuttingen is verboden.  

 Lage hekwerkjes en/of hagen op de 

perceelsgrens met de aangrenzende tuinder 

mogen worden geplaatst/geplant na overleg 

met en instemming van de aangrenzende 

tuinder (en bestuur). 

 De hekwerkjes moeten een open structuur 

hebben (alleen voorzien van bedrading) en 

mogen bovengronds maximaal 1 m hoog 

zijn.  

 Afscheidingen aan de toegangskant van het 

perceel moeten een open structuur hebben 

(alleen voorzien van bedrading) en mogen 

maximaal 1 m hoog zijn. (Aanvulling 2017) 

Artikel 13 Slotbepalingen 

• Het is verboden afval en dergelijke te 

verbranden, tenzij onder toezicht van het 

bestuur met ontheffing ingevolge de 

Algemene Plaatselijke Verordening. 

• Het is verboden vuilnis of afval in sloten, op 

paden of in de beplanting te werpen. Gelet 

op het bepaalde in de milieuwetgeving in 

ruime zin hebben tuinleden een eigen 

verantwoordelijkheid. Bij overtreding zijn 

zij persoonlijk aansprakelijk. 

• Bomen en heesters die behoren tot het 

complex mogen anders dan met 

toestemming van het bestuur niet worden 

gesnoeid. 

• Zonder toestemming van het bestuur mag 

niet met voertuigen, anders dan karretjes en 

die welke door de vereniging beschikbaar 

zijn gesteld, of (brom-)fietsen op de 

(gras)paden tussen de tuinen worden 

gereden. 

• Motorpompen voor beregening mogen 

alleen worden gebruikt 's morgens 

tussen8.00 uur en 10.00 uur en 's avonds 

tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 

• Op het complex mogen geen 

reclamevlaggen worden uitgestoken. 

• Compostbakken/-hopen en watertanks 

moeten zoveel mogelijk uit het zicht en aan 

de achterkant van het perceel worden 

geplaatst, minimaal 0,50 m vanaf de 

eventuele greppel of schouwpad.  De bakken 

en tanks moeten in een goede staat van 

onderhoud worden gehouden.(Aanvulling 

2017) 

 

Artikel 14 Overgangsbepaling 

 Een opstal op gehuurde tuinen op de vakken 

F en G van het complex aan de Christiaan 

Schotanusstraat te Sneek en waarvan de 

plaats afwijkt van het geldende 

bestemmingsplan maar met instemming van 

het bestuur is gehandhaafd wordt gedoogd 

tot het vertrek van het lid van tuin waarop de 

opstal is geplaatst. De nieuwe huurder van 

de betreffende tuin moet voldoen aan 
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plaatsing van de opstal volgens het geldende 

bestemmingsplan. 

 De nieuwe bepalingen gelden ook voor 

tuinders die reeds een kippenhok/ren hebben 

en/of gebruik maken van de afscheidingen 

tussen de percelen en/of de toegangskant 

van het perceel. Het bestuur zal in overleg 

met deze tuinders treden over eventuele 

aanpassingen overeenkomstig de bepalingen 

en tijdstip waarop deze aanpassingen 

moeten zijn gerealiseerd. (Aanvulling 2017) 

 

NUT & GENOEGEN 

  
 

1937 - 2017 
 

 
Dit jaar bestaat onze vereniging 80 jaar. Dat gaan we 

natuurlijk vieren. Op zaterdag 1 juli met een Open 

Dag van 10.00 – 15.00 uur. We laten deze dag 

samenvallen met de feestelijke activiteiten rond de 

Ontmoetingstuin op de Noorderhoek en de 

ingebruikname van een groen wandelpad, dat ook 

over onze volkstuin loopt.  

 

We willen ons volkstuincomplex dan natuurlijk op 

zijn voordeligst tonen en de komende maanden gaan 

we daar, met uw hulp, hard aan werken.  

 

Ook is er een jubileum-magazine in de maak. En 

daarvoor hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek 

naar mooie verhalen, anekdotes, sterke stukken en 

oude foto’s van vroeger. Kom ze brengen in de 

kantine. Graag! 

 

In de nazomer willen we een groot TUINFEEST 

organiseren voor alle leden. Met muziek en eten en 

heel veel gezelligheid. We zoeken nog mensen die 

het feestcomité willen versterken.  

 

 

Volkstuinders gezocht!  

Zowel op De Domp als op de Noorderhoek zijn nog 

een aantal mooie tuintjes vrij. Kleinere tuinen van 

100m2 of een grotere van 200m2. Om een tuin te 

kunnen huren moet u eerst lid worden van onze 

vereniging.                                                         
 

 

 Voorbeeld: 

 
 

Aardappelen poten volgens wisselschema 

 

Wisselteelt volgens schema, zie de tekening in de 

infokastjes op de Noorderhoek. Met Phytophthora 

besmet loof onmiddellijk van het complex 

verwijderen. Ook tomaten behoren tot dezelfde 

familie en kunnen ook niet steeds op hetzelfde stukje 

grond verbouwd worden. Houdt u aan de regels en 

breng geen schade toe aan uw buren. 

 

 

 
Tuincommissarissen:  

 

Onze vereniging kent tuincommissarissen per vak, 

hun namen en telefoonnummers staan hier onder. Zij 

zijn belast met het toezicht op de tuinen inclusief de 

opstallen. Ze controleren 4 x per jaar de tuinen en 

rapporteren aan het bestuur. Ook organiseren zij 

samen met het bestuur de tuinbeurten die 4 x per jaar 

worden gehouden.  
 

De tuincommissarissen zijn: 

 Gerrit Koopmans (bestuur) 

(vak H), tuin H7, (06-

25208116) 

 Bodus van der Hoop ( De 

Domp), tuin DO9 (0515-417747) 

 Ben Kuipers en Jisk Bakker (vak G), tuinen 

H14 en H15 (0515-422653) en (0515-

421660)  

 Jappie Boersma en Freddy Meijer (vak J en 

K), tuin K36 en F8,  (0515-421877) en 

(05115-781411) 

 Watze de Vries (vak F) tuin F20 (0515-

411873) 

 

 

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris 

Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 

0515-230971 Sipderee@home.nl 
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