
NIEUWSBRIEF TIGENO
Augustus 2020

Beste tuinders,
 
Wij willen u via deze weg graag een update geven over de laatste stand van zaken. Het waren 
stressvolle weken voor het nieuwe bestuur met veel zaken die geregeld moesten worden terwijl alle 
digitale bestuursinformatie uit alle computers bleken te zijn verwijderd. Ook was belangrijke informatie 
niet meer terug te vinden op de website. We hebben geprobeerd om in alle kalmte en rust belangrijke 
zaken inzichtelijk te krijgen en tot goede afspraken te komen met de ex-bestuursleden voor de 
overdracht van alle vitale informatie. Inmiddels beschikken we weer over voldoende informatie om te 
kunnen werken. Door deze perikelen is er helaas een achterstand ontstaan bij het beantwoorden van 
de mails, deze achterstand proberen we nu in te lopen. We moeten dus een inhaalslag maken om alles
weer draaiende te krijgen. Daarom hieronder nog aantal zaken op een rijtje: 
 
Bestuursvergaderingen
19 juli was onze eerste bestuursvergadering. Sindsdien zijn wij wekelijks bij elkaar gekomen. De 
agenda’s zaten vol prioriteiten zoals taxaties, verkoop, wachtlijsten, overdrachten, sleutelbeheer, 
commissies, financiën, communicatie met tuinders, website, veiligheid, enz. Vergaderingen duurden zo’n 
drie uur per keer. We zijn inmiddels bijna klaar met het ordenen van alle teruggevonden informatie. Voor 
de maand augustus hebben we wekelijks bestuursvergaderingen gepland en daarna hopen we te kunnen
volstaan met een vergadering per maand.  De ploegleiders zijn uitgenodigd voor een kennismaking op 22
augustus.

Bestuurslid opgestapt
Helaas is Jose Visser om persoonlijke redenen uit het bestuur gestapt, dat is heel spijtig. We bedanken
haar voor haar inzet en wensen haar veel succes in de toekomst.
 
Bereikbaarheid Bestuur 
Het bestuur is voorlopig bereikbaar via bestuur@tigeno.nl. We doen ons best om binnen 7 dagen u 
een reactie op uw mail te geven. We hopen binnenkort een interactieve website te kunnen lanceren 
waar u al uw praktische vragen kunt stellen.

Helpende hand
Aantal tuinders hebben zich gemeld om ons tijdelijk te willen helpen totdat de vacatures zijn vervuld. 
Teun Verspuij voor de commissie groen, Hafida Bajioui voor de verkoop van tuinhuisjes en JP Jacobi 
voor de administratie van de tuincontroles. Alvast dank voor julllie inzet.
 
Website 
Binnenkort zal onze nieuwe website tuinparktigeno.nl het licht zien. Op dit moment wordt alle 
informatie verzameld en gerangschikt en werken we aan de vormgeving. In de loop van de tijd kunnen 
we de website verder uitbouwen. We zijn Alistair Stam veel dank verschuldigd voor zijn belangeloze 
hulp in het opzetten van onze nieuwe website. Bovendien heeft hij de kosten voor het websitebeheer 
voor het eerste jaar gedoneerd aan ons tuinpark.

Mededelingenbord                                                                                                                                
Het mededelingenbord bij de kantine is opengesteld en vrij te gebruiken door de tuinders van Tigeno. 
U kunt hierop spullen aanbieden, hulp vragen of andere mededelingen plaatsen. Het 
mededelingenbord bij de ingang van het park is bedoeld voor mededelingen van het bestuur.
 

http://tuinparktigeno.nl/
mailto:bestuur@tigeno.nl


Corona maatregel
De maatregelen omtrent Corona veranderen snel. Houdt u daarom de berichtgeving van het RIVM en 
de regels van de Bond van Volkstuinders goed in de gaten. De Corona-maatregelen zijn voor alle 
tuinparken hetzelfde.
 
Winkel/ Gasflessen
In de vorige nieuwsbrief is een fout geslopen. Om op zaterdagochtend in de winkel een nieuwe gasfles
te kunnen kopen dient u altijd de oude gasfles weer in te leveren. Voor de aanvraag van een nieuwe 
gasfles kunt tot vrijdag 18 uur een mail te sturen naar winkel@tigeno.nl. 
Let op! De winkel is in september en oktober open op de zaterdag van 11:00-12:00 uur.
 
Afvalcontainers
Tot ons grote ongenoegen heeft SUEZ, de eigenaar van de afvalcontainers, ons te kennen gegeven 
dat een gasfles is aangetroffen in een van hun afvalcontainers. Dit is absoluut ontoelaatbaar en 
bovendien uitermate gevaarlijk. Ons tuinpark heeft hiervoor een boete ontvangen van 350 euro. Helaas
zullen we dit zelf moeten betalen uit onze gemeenschappelijke pot. Daarnaast blijkt er ook een 
koelkast in de afvalcontainer te zijn gegooid. 
Regelmatig komen bij ons berichten binnen van klein en groot afval in en rond onze speeltuin, 
groenstroken, parkeerplaats. We doen een dringend beroep op u als tuinder u aan de regels te houden
en verantwoord om te gaan met uw afval. Op de afvalcontainers staat duidelijk aangegeven wat u er 
wel en niet in mag doen. Afval dat verboden is voor de container dient u zelf af te voeren. Respecteer 
ook die tuinder welke bij de container staat indien deze u erop wijst dat er alleen restafval in de 
container mag.

Tuin en groenstrook-controles op 5 september en 3 oktober                                                       
Waar let de tuincontroleur op? Zorg ervoor dat het gras op het talud is gemaaid, de heg geknipt, het 
onkruid onderaan de heg en het onkruid op het pad is verwijderd. 

Werkploegen
Uw werkrooster kunt u opvragen bij uw ploegleider en deze staan ook op de site. Voor afmelden van 
uw werkdienst i.v.m. vakantie bijvoorbeeld, kunt u ook terecht bij uw ploegleider. Zij registreren de 
verplichte werkuren en geven aan het einde van het seizoen een terugkoppeling aan het 
afdelingsbestuur.

Ingang
Het ingangshek blijft van 10:00 uur tot 22:00 uur open. Na 22:00 uur kunnen alleen bewoners van het 
Tuinpark met hun druppel/tag naar binnen/buiten. Als u s avond na 22:00 uur vertrekt wilt u dan het 
hek op de brug achter u sluiten en op slot doen? Vanaf 8:00 uur kan deze weer open blijven.
 
Winterbewoning
U kunt voor 10 september een aanvraag indienen voor winterbewoning. Dit kunt u doen door een mail 
te sturen naar bestuur@tigeno.nl. U ontvangt dan van ons de voorwaarden. Indien u aan de 
voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor winterbewoning. Het bestuur zal voor 15 september 
uw aanvraag doorgeven aan de Bond van Volkstuinders.

Verkoop tuinhuisjes
Er komen weer tuinhuisjes in de verkoop. Als tuinder van Tigeno heeft u voorrang bij de koop van een 
tuinhuisje op Tigeno. U kunt dit nu via de mail kenbaar maken tot 31 augustus  bestuur@tigeno.nl  
Indien u een ander tuinhuisje bij Tigeno wilt kopen, dient u uw eigen tuinhuisje wel te verkopen. 

Tuinhuis 80 is getaxeerd, tuin 90, tuin 131, tuin 146, tuin 147, tuin 151, tuin 156 en tuin 207 moeten 
nog getaxeerd worden. Wilt u zo vriendelijk zijn de tuinen niet te betreden zonder afspraak.
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