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STRENGERE CONTROLE VUILCONTAINERS
Om te beginnen een vervelend bericht. We
hebben opgemerkt dat de huisvuilcontainer niet
alleen gebruikt wordt voor huisvuil. Zo hebben
we in de afgelopen maanden o.a. een gasfles, een
televisie en een kinderfiets aangetroffen. De
container is hiervoor niet bedoeld en we hebben
daarom een boete opgelegd gekregen door de
afvalinzamelaar.
Naast dat dit extra kosten met zich meebrengt, is
het gewoonweg niet toegestaan. De persoon die
toezicht hield bij de container heeft een tuinder
op zijn foute gedrag aangesproken en kreeg
bedreigingen naar het hoofd. Met als gevolg dat
we op zoek moesten naar een nieuwe persoon
die toezicht wil houden. Al met al een trieste
ervaring.

Met de opbrengst van de festivals worden
activiteiten in de Tuinen van West gefinancierd:
op het gebied van stadslandbouw, recreatie,
duurzaamheid, natuur, kunst en cultuur.
De Ondernemersvereniging van de Tuinen van
West maakt afspraken met organisatoren van de
festivals over geluid, afval en verkeersstromen.
Bij overlast kunt u de organisator bereiken via
tel.nr. 020 - 5160838
EVEN KENNISMAKEN
In juni zijn twee nieuwe tuinders op ons park
gekomen: Karen Williams (tuin 83) en Rehan
Sahin (tuin 136)

Daarom hebben we besloten om een oude regel
van stal te halen: het is alleen nog maar
toegestaan om huisvuil in de afvalcontainer te
deponeren als die in een afgesloten vuilniszak zit.
Daar zal op worden gecontroleerd met ingang
van 1 augustus.
Oude meubels en bouw- en chemisch afval
kunnen kosteloos worden afgegeven bij het
Afvalpunt, Seineweg 1.

Als de afvalinzameling in de toekomst niet goed
mocht gaan, zijn we genoodzaakt om de
huisvuilcontainer weg te halen. Dan zullen
tuinders hun huisvuil mee naar huis moeten
nemen, zoals dit in vroeger jaren het geval was.
Natuurlijk hopen we dat het zover niet hoeft te
komen.
MUZIEKFESTIVALS IN TUINEN VAN WEST
Er is veel discussie aan vooraf gegaan, maar de
gemeenteraad heeft de Tuinen van West
aangewezen als locatie voor festivals. Voor 2021
zijn er vier vergunningen afgegeven. Afgelopen
zaterdag was het eerste muziekfestival van het
seizoen. De andere festivals zijn op 14 augustus
en op 4 en 5 september.

Karen Williams is in Schotland geboren, maar
woont al meer dan 40 jaar in Nederland. Zij is dol
op het organiseren van activiteiten en werkt
graag met kinderen. Karen had zich een klein jaar
geleden bij Tigeno ingeschreven en is tot haar
grote verrassing nu al kandidaat geworden.
Karen heeft het tuinhuis samen met vriendin
Merel Koops gekocht. Zij hopen met de kinderen
te kunnen genieten van een mooie zomervakantie op hun nieuwe tuin.
Rehan Sahin woont in een mooi appartement in
Osdorp, zonder balkon. Ze mist een buitenruimte.
Haar buurvrouw heeft een tuin op Tigeno. Na een
bezoek raakte ze geïnteresseerd in ons tuinpark
en schreef zich in. Rehan heeft twee volwassen
kinderen.
AANPASSING OPENINGTIJD TOEGANGHEK
In de Tuinen van West zijn afspraken gemaakt
over de openingstijden van de drie volkstuinparken van de Bond. Het toegangshek is van
1 april t/m 31 augustus geopend tussen 9:00
en 21:00 uur en van 1 september t/m 30
september tussen 9:00 en 18:00 uur

JAARVERSLAG EN UITGAVEN GOEDGEKEURD
De uitslag van de Algemene Ledenvergadering is
onlangs vastgesteld. Tuinders konden per e-mail
stemmen over het financieel verslag van 2020 en
de geplande grote uitgaven in 2021. De stemmen
zijn geteld door Rob Bogaerts (tuin 38) en Yvonne
Bakker (tuin 69).
Van de 215 tuinders hebben 36 personen van hun
stemrecht gebruik gemaakt. Zij hebben allemaal
goedkeuring gegeven aan het jaarverslag 2020 en
de décharge van het bestuur. Ook hebben ze
unaniem ingestemd met de geplande uitgaven,
t.w. voor een nieuw elektronisch hek op de brug,
diverse groenprojecten en een verbouwing van
de keuken in het clubhuis. En wat de andere
tuinders betreft: ‘Wie zwijgt, stemt toe’. Wij
bedanken allen voor de goedkeuring en het
vertrouwen in het bestuur.

RECTIFICATIE LEEFTIJD FIETSVERBOD
In een eerdere mail van het bestuur stond dat
het verbod om op de tuin te fietsen, niet geldt
voor kinderen tot 12 jaar. Dit klopt niet. De
juiste leeftijdsgrens is: kinderen tot 7 jaar
BOETE NIET VERRICHTEN ALGEMEEN WERK
Op Tigeno ben je niet alleen verantwoordelijk
voor de eigen tuin, maar voor het gehele
tuinpark. Iedereen draagt zijn steentje bij aan de
vereniging en is verplicht om 30 uur per jaar
algemeen werk te doen.
De meeste personen werken in een groenploeg
op de zaterdagochtend. Ook tijdens de
coronabeperkingen is het algemeen werk op de
zaterdagochtenden doorgegaan, maar in een
aangepaste vorm zodat er veilig 1,5 meter
afstand kan worden gehouden.
Helaas zijn meerdere tuinders niet komen
opdagen, zelfs zonder zich af te melden.
Volgens ons huishoudelijk reglement krijgt een lid
dat niet aanwezig is bij het algemeen werk
zonder tijdige en geldige afmelding, een boete
van € 50,- per keer. Bovendien moeten de
verzuimde werkuren alsnog worden ingehaald.
We zullen dan ook boetes gaan opleggen. De
betreffende tuinders ontvangen hierover
binnenkort bericht. De incasso en registratie van
de boetes gebeurt door de Bond van
Volkstuinders.

SPREEKUUR BESTUUR
M.i.v. juli is het bestuur weer aanwezig in het
clubhuis op iedere 2e zaterdag en 4e
woensdag van de maand, ook in de
zomervakantie. De spreekuren zijn op zaterdag
10 juli en 14 augustus van 10 tot 12 uur en op
woensdag 28 juli en 25 augustus van 19 tot 21
uur. Vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk
ook mailen naar: bestuur@tuinparktigeno.nl.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.
WOONPLAATSBEGINSEL
De Bondsvergadering van 12 juni heeft de
toewijzingsregels voor een tuin aangepast.
Aspirant-leden die zich na 12 juni 2021 bij de
Bond ingeschreven hebben, kunnen alleen een
volkstuin toegewezen krijgen wanneer ze in de
gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel,
Landsmeer of Almere wonen. Dit zijn de
gemeenten waar de Bond van Volkstuinders
tuinparken heeft. Voor personen die zich vóór 12
juni hebben ingeschreven, verandert er niets.
SLOTEN TIGENO VERVANGEN
Om de veiligheid op het park te verbeteren zullen
alle sloten op de verenigingsgebouwen en deuren
worden vervangen. Dit gebeurt op woensdag 21
juli. Er waren zoveel sleutels in omloop op ons
park dat controle houden niet meer mogelijk was.
Bovendien ontbrak een registratiesysteem.
De uitgifte van nieuwe sleutels is op zaterdag
24 juli. Alleen personen die voor werkzaamheden
voor de vereniging een sleutel nodig hebben,
krijgen een nieuw exemplaar. Zij worden
persoonlijk per mail voor de uitgifte uitgenodigd
en dienen voor ontvangst een sleutelverklaring te
ondertekenen. Onderhandse uitgifte of kopiëren
van de gecertificeerde sleutels is verboden.
OPEN DAG OP HET NIEUWE BIJENPARK
Op zaterdag 10 juli is er op het Nieuwe Bijenpark
een open tuin- en imkerdag. Tussen 10 en 17 uur
is iedereen welkom op het mooie tuinpark aan de
Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 4 en
zijn veel privé tuinen te bezichtigen. Er zijn gratis
drankjes, een stekjesbeurs en verkoop van
planten door biologische kwekerij Wiering. Ook is
het imkerijmuseum geopend.

