
AANVULLINGEN EN AMENDEMENTEN OP HET CONCEPT HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT / VOORJAAR 2021 
 
Ingediend door Diet van Velzel en Ruud Bergamin, in samenspraak met enkele 
mede-tuiniers. 
 
Wij dienen in april 2021 opnieuw amendementen in. 
Deze betreffen: 
1/ Het concept Huishoudelijk Reglement (2021): art. 7 
2/ Het concept Tuinreglement (2021): art. 3. 
De algemene overwegingen die de amendementen onderbouwen, zijn hieronder 
weergegeven. Onder de amendementen wordt specifiek toegelicht  
 
ALGEMENE OVERWEGINGEN ter onderbouwing van de hieronder 
gepresenteerde amendementen 
 
1/ Het gaat ons inziens om een tuincomplex waar de leden in een rustige omgeving 
kunnen tuinieren en genieten van hun tuin. Het is daarbij belangrijk dat de 
doelstelling van tuinieren van het volkstuincomplex duidelijk tot uiting komt. Immers, 
we weten dat projectontwikkelaars en de Gemeente bezig zijn te onderzoeken of de 
ruimte die volkstuincomplexen innemen, voor andere doeleinden zoals woningbouw 
kan worden benut. Er zijn reeds volkstuincomplexen in het gebied van Rotterdam die 
in hun bestaan worden bedreigd. Door er de nadruk op te leggen dat op het 
volkstuincomplex door de leden activiteiten worden ontplooid die in het geschetste 
kader van tuinieren passen, neemt de vereniging een duidelijke positie in. Als het 
volkstuincomplex meer het karakter zou gaan krijgen van (vakantie)recreatiepark, 
zou dat de positie van de vereniging ten opzichte van de Gemeente en 
projectontwikkelaars verzwakken. 
 
2/ Belangrijk is de vraag hoe de hierboven geschetste wijze van volkstuingebruik wel 
en hoe deze niet wordt bevorderd. Als geheel zou worden vrijgelaten op welke wijze 
de verenigingsleden hun tuin mogen gebruiken, kan dit leiden tot situaties die niet in 
de doelstellingen van een volkstuin passen. Het Huishoudelijk Reglement en het 
Tuinreglement zeggen het hier een en ander over, maar sommige bepalingen zijn 
onvolledig of voor meer uitleg vatbaar. Er zijn activiteiten en tuininrichtingen 
denkbaar die niet passen bij het concept volkstuin. Men zou al snel de grens kunnen 
overgaan van “volkstuincomplex” naar “(vakantie)recreatiepark”. Hierboven is al 
aangegeven dat dit ons inziens een ongewenste ontwikkeling zou zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



► AMENDEMENT OP CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT / art. 7; 
VERSIE APRIL 2021 
ingediend door Diet van Velzel en Ruud Bergamin in enkele andere tuinders. 
 
HET CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEVAT DE VOLGENDE 
BEPALING: 
Art. 7 
1. Ieder lid is verplicht de aan hem of haar toegewezen tuin, van aanvang af in goede staat te 
brengen, te onderhouden, ordelijk te bewerken en te gebruiken, één en ander ter beoordeling van de 
Tuinkeuringscommissie. 
2. De Tuinkeuringscommissie is belast met toezicht op de tuinen en het uitvoeren van tuinkeuringen. 
In geval van duidelijk zichtbare verwaarlozing van tuin en opstallen zal het desbetreffende lid hiervan 
een waarschuwing van het bestuur ontvangen. 
3. Bij aanhoudende niet-naleving van de onderhoudsverplichting zal de Tuinkeuringscommissie het 
bestuur schriftelijk in kennis stellen van de geconstateerde verwaarlozing. Het bestuur gaat op basis 
van die 
informatie in overleg met het desbetreffende lid over de te nemen maatregelen met betrekking tot de 
tuin 
en het onderhoud daarvan, dan wel het beëindigen van het lidmaatschap. 
4. In het Tuinreglement zijn nadere regels ten aanzien van tuinonderhoud en het aanzien van het 
complex opgenomen. 
 

DOOR ONS INGEDIEND AMENDEMENT OP ARTIKEL 7 lid 1 HRR  

1. Ieder lid is verplicht de aan hem of haar toegewezen tuin, van aanvang af in 
goede staat te brengen, te onderhouden, ordelijk te bewerken en te gebruiken 
om er te tuinieren, één en ander ter beoordeling van de  
Tuinkeuringscommissie. 

TOELICHTING amendement op art. 7 lid 1: 

De tekst “in goede staat brengen, onderhouden, ordelijk bewerken” is op voor velerlei 
interpretatie vatbaar. Iemand kan heel ordelijk allerlei voorzieningen op een tuin 
aanbrengen, die in wezen niets met tuinieren van doen hebben. Denk aan het keurig 
en ordelijk betegelen van een groot deel van een tuin (etc.). Door de toevoeging om 
er te tuinieren krijgt de Tuinkeuringscommissie een duidelijk criterium in handen bij 
de beoordeling van tuinen. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

► AMENDEMENTEN OP HET CONCEPT TUINREGLEMENT / art. 3; VERSIE 
APRIL 2021 ingediend door Diet van Velzel en Ruud Bergamin in enkele andere 
tuinders. 
 
HET CONCEPT TUINREGLEMENT BEVAT DE VOLGENDE BEPALING: 
 
Artikel 3. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE TUIN 
1. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin en is verplicht deze in 
zijn geheel van de aanvang af in goede staat te brengen, geregeld te onderhouden, ordelijk te 
bewerken en te gebruiken, een en ander ter beoordeling van het bestuur van de vereniging. 
2. Het lid mag - na daartoe verkregen vergunning en/of toestemming - op de tuin slechts plaatsen en 
geplaatst houden een tuinhuisje en overige opstallen bestemd tot het gebruik van een verblijfstuin. 
3. In geval van calamiteit is elk lid bevoegd de tuin en een bouwwerk van een ander lid te betreden. 



4. Het overnachten op het complex in de huisjes is door de Gemeente Rotterdam alleen toegestaan in 
de periode van 1 april tot 1 oktober. 
5. Het plaatsen van tenten op de tuinen voor langere duur is niet toegestaan. 
6. Per tuin worden maximaal twee heksleutels uitgegeven tegen betaling van borg. 
 

DOOR ONS INGEDIEND AMENDEMENT OP art. 3 lid 1 TR 

1. Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin 
en is verplicht deze in zijn geheel van de aanvang af in goede staat te 
brengen, geregeld te onderhouden, ordelijk te bewerken en te gebruiken om 
er te tuinieren, een en ander ter beoordeling van het bestuur van de 
vereniging. 

 

TOELICHTING amendement op art. 3 lid 1: 

De tekst “in goede staat brengen, onderhouden, ordelijk bewerken” is op voor velerlei 
interpretatie vatbaar. Iemand kan heel ordelijk (etc.) allerlei voorzieningen op een tuin 
aanbrengen, die in wezen niets met tuinieren van doen hebben. Denk aan het keurig 
en ordelijk betegelen van een groot deel van een tuin (etc.). Door de toevoeging om 
er te tuinieren krijgt de Tuinkeuringscommissie een duidelijk criterium in handen bij 
de beoordeling van tuinen. 

DOOR ONS INGEDIEND AMENDEMENT / AANVULLING OP ART 3 TR. 
 
Het artikel aan te vullen met het volgende: 
 
7. Het plaatsen van een zwembad met een diameter groter dan anderhalve meter en 
een hoogte van 40 cm is niet toegestaan. 
 
TOELICHTING aanvulling op art. 3: 
Kleine zwembadjes voor peuters zijn uiteraard erg leuk. Grote zwembaden echter 
waarin groepen kinderen kunnen spelen, zouden tot overlast kunnen leiden. Een 
minstens zo belangrijk argument is echter dat een dergelijk bad een groot verbruik 
van water impliceert, geheel in strijd met de duurzaamheidsdoelstellingen van de 
vereniging. 
 

 


