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Volkstuinvereniging
“Middelwaert”

Inleiding.
De scholen zijn weer begonnen; en het najaar komt er aan. De aardappels zijn gerooid;
boerenkool en prei worden geplant. We hebben de tuinschouw gepland en eind september
is er een algemene werkzaterdag.
Het kan ook een moment zijn om je af te vragen of je het volgende jaar wederom een tuin
wilt huren.

Belangrijke data
Werkzaterdag:
Deze is op zaterdag 28 september van 9.30 tot 11.00 uur; met na afloop koffie.
Aanwezigheid op de werkzaterdag is niet vrijblijvend en wordt bijgehouden; afwezigen
krijgen een vervangende taak. Maar bovenal: het is een genoegen om met een groot
aantal mensen te werken aan het aanzien van ons volkstuincomplex.
De dan aanwezige aanhangers zijn niet bedoeld om afval van je individuele tuin weg te
brengen, maar voor het afval van het algemeen gedeelte van het volkstuincomplex.
Tuinschouw:
Deze wordt gehouden in de eerste helft van september.
Mede door het weer en de vakantieperiode is er op een aantal tuinen wat achterstallig
onderhoud. We zouden graag zien dat alle tuinen er goed verzorgd bij liggen. Verder op
hebben we de criteria voor de tuinschouw aangegeven.
Opzeggen huur:
Mocht je de huur van de tuin willen opzeggen, dan moet dit gebeuren vóór 1oktober bij de
secretaris van de tuinvereniging, bij voorkeur schriftelijk of via email: P. v. Grinsven.
Jonckherenhof 19; 6581GC Malden; email: p.grinsven9@kpnplanet.nl. En vervolgens
moet uiterlijk 31 december de tuin zwart opgeleverd worden.
Er staan op dit moment 11 mensen op de wachtlijst. Eventueel kun je ook een deel van je
tuin opzeggen, zodat we meer mensen aan een tuin kunnen helpen.

Mutaties leden
We hebben twee nieuwe leden:
Ans van den Bergh werkt mee op tuin 11; Marijke van Meekeren werkt mee op tuin 77.

Criteria Tuinschouw
In de eerste helft van september zal de tuinschouw plaats vinden.
Hierbij de gehanteerde criteria, gebaseerd op het tuinreglement:
1. Aanwezigheid onkruid zoals kweekgras, zevenblad, winde
2. Aanwezigheid uitzaaiend onkruid
3. Teveel opslag van materialen
4. Grote hoeveelheid tuinafval op tuin
5. Overhangende takken en beplanting naar tuinpad en buren; beplanting op
voldoende afstand van de tuingrens
6. Slecht onderhoud tuingrens met tuinpad
7. Aanwezigheid zwart zeil in groeiseizoen
8. Bebouwing hoger dan 1 meter
9. Tomaten niet afgedekt
10. Te hoge bomen (hoger dan 2 meter)
11. Begroeiing aan gaas van het hekwerk aan Maaszijde
12. Compostbak binnen 1 meter van hek aan Maaszijde
Zo kun je ook zelf nagaan in hoeverre je tuin voldoet aan de criteria.
We vragen speciaal je aandacht voor artikel 3 van het tuinreglement:
Artikel 3 Bomen en struiken
Planten van bomen en struiken is alleen toegestaan als daardoor nu en in de toekomst
geen hinder of overlast ontstaat voor aangrenzende tuinen.
De bomen en struiken mogen niet hoger zijn dan 2 meter. Om hinder voor derden te
voorkomen dient tijdig snoei te worden toegepast. Takken mogen de tuingrens niet
overschrijden.

Zonnepanelen
In de jaarvergadering van het afgelopen jaar is door de leden gevraagd te
onderzoeken of er duurzaam met energie kan worden omgesprongen en met een
voorstel te komen met betrekking tot zonnepanelen.
In de discussie over het al dan niet aanleggen van zonnepanelen speelt een
belangrijke rol de onzekerheid hoeveel jaren de vereniging nog kan blijven in het
huidige volkstuinencomplex. Overleg van Ria Kluts met vertegenwoordigers van de
gemeente Mook brengt geen duidelijke gemeente-uitspraken hierover.
Verder speelt een rol waar de zonnepanelen te plaatsen. Als ze geplaatst worden op
het dak van het Praothuus moet er een nieuwe kabel naar de pomp gelegd worden;
beraamde kosten € 1200,- tot € 1500,- ( kabel en graafwerkzaamheden)
Een variant is de zonnepanelen niet op het dak van het Praothuus te plaatsen maar in
een van de tuinen zo dicht mogelijk bij het pomp-en elektriciteitshuisje. Dan hoeven we
niet de kosten te maken van het graven en een nieuwe kabel. De zonnepanelen zijn
gemakkelijk verplaatsbaar.
Het bestuur besluit om een offerte te vragen die uitgaat van het plaatsen van
zonnepanelen op de grond zo dicht mogelijk bij het pomphuis, met een capaciteit van
2000Kwh. Indien de offerte interessant is dan zal het bestuur met de “getroffen”
tuiniers overleggen over het compenseren van tuinverlies.
Aan de leden van de tuinvereniging kan via de mail een tussenrapportage worden
aangeboden over een bestuursvoorstel voor de aanleg van het “zonnen park”.

