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Behorende bij de Statuten en Reglementen 

(uitgave januari 2011) 

van Volkstuindersverenigng “Mariahoeve” 

 

 
Tuinreglement 

Tussenafscheidingen 

Artikel 8 lid 5 

 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Afscheidingen tussen de tuinen onderling mogen 

niet hoger zijn dan 1,00 m. Echter in verband met 

de privacy is het toegestaan om over een lengte 

van 5,00 m. een haag of tuinschermen (niet zijnde 

schuttingen) ter hoogte van het terras te 

plaatsen met een maximale hoogte van 2,00 m. 

Afscheidingen tussen de tuinen onderling mogen 

niet hoger zijn dan 1,00 m. Echter in verband met 

de privacy is het toegestaan om over een lengte 

van 5,00 m. een haag, tuinschermen (niet zijnde 

schuttingen), vlechtschermen of gevlochten 

wilgenschermen ter hoogte van het terras te 

plaatsen met een maximale hoogte van 2,00 m. 
 

(Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 10 december 2011) 

 

Bouwreglement 

Windschermen 

Artikel 6 lid 5 

 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Vlechtmatten zijn ook toegestaan, mits maximaal 

1,88 m. hoog en maximaal 2,00 m. breed; in het 

verlengde van een gevel, vast aan het huisje, niet 

overdekt en niet haaks op elkaar; uitgevoerd in 

azobe of geïmpregneerde dennen. 

Vlechtmatten, vlechtschermen en tuinschermen 

zijn ook toegestaan, mits maximaal 1,88 m. hoog 

en maximaal 2,00 m. breed; in het verlengde van 

een gevel, vast aan het huisje, niet overdekt en 

niet haaks op elkaar. 
 

(Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 10 december 2011) 

 

Tuinreglement 

Diverse verbodsbepalingen 

Artikel 11 lid 12 

 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Tussen 15 november en 1 april bonenstaken, pvc-

pijpen en tunnelkassen te hebben staan, anders 

dan opgebost en/of uit het zicht te hebben 

opgeslagen. 

Tussen 1 november en 1 maart bonenstaken, pvc-

pijpen en tunnelkassen te hebben staan, anders 

dan opgebost en/of uit het zicht te hebben 

opgeslagen. 
 

(Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 23 juni 2012) 



Huishoudelijkreglement 

Einde lidmaatschap, taxatie, waarborgsom 

Artikel 9 lid 2 

 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Na ontvangst van onder 1. genoemde mededeling 

wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in 

het taxatiereglement, welk reglement 

onverbrekelijk deel uit maakt van het 

huishoudelijk reglement. Indien het lid dat de 

opstallen en/of beplanting wil verkopen, en ook na 

hertaxatie, geen overeenstemming kan bereiken 

over de verkoopprijs dan kan hij/zij in beroep  

gaan bij de Haagse Bond. De Haagse Bond zal 

vervolgens een taxatie uitvoeren conform de 

bepalingen in het taxatiereglement. De kosten die 

hier aan zijn verbonden zijn voor rekening van het 

betreffende lid. De uitspraak van de Haagse Bond 

is bindend voor beide partijen. 

 

Na ontvangst van onder 1. genoemde mededeling 

wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in 

het taxatiereglement, welk reglement 

onverbrekelijk deel uit maakt van het 

huishoudelijk reglement. De hoogte van de kosten 

van taxatie wordt door de Algemene 

Ledenvergadering bepaald. De taxatiekosten 

komen ten goede aan de vereniging. Indien het lid 

dat de opstallen en/of beplanting wil verkopen, en 

ook na hertaxatie, geen overeenstemming kan 

bereiken over de verkoopprijs dan kan hij/zij in 

beroep  gaan bij de Haagse Bond. De Haagse Bond 

zal vervolgens een taxatie uitvoeren conform de 

bepalingen in het taxatiereglement. De kosten die 

hier aan zijn verbonden zijn voor rekening van het 

betreffende lid. De uitspraak van de Haagse Bond 

is bindend voor beide partijen. 

 

(Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 1 juni 2013) 

 

Huishoudelijkreglement 

Toelating en proefperiode nieuwe leden 

Artikel 3 lid a 

 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

vanaf de datum dat een lid een nieuwe tuin heeft 

aanvaard, gaat er een proefperiode van zes 

maanden in 

vanaf de datum dat een lid een nieuwe tuin heeft 

aanvaard, gaat er een proefperiode van 12 

maanden in 

 

(Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 1 juni 2013) 

 

Tuinreglement 

Onderhoud en inrichting van de tuin 

Artikel 6 lid 1 

 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Ieder lid is gehouden zijn tuin schoon en 

onkruidvrij te houden. Ook de beplanting en 

groenstrook dienende tot afscheiding, voorzover 

daartoe niet van gemeentewege of via 

werkbeurten wordt zorggedragen, moeten worden 

onderhouden. 

Ieder lid is gehouden zijn tuin schoon en 

onkruidvrij te houden, anders dan door middel van 

afdekking met plasticfolie of gelijksoortige 

materialen. Ook de beplanting en groenstrook 

dienende tot afscheiding, voorzover daartoe niet 

van gemeentewege of via werkbeurten wordt 

zorggedragen, moeten worden onderhouden. 

 

(Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 1 juni 2013) 


