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NIEUWJAARSWENS 
Het jaar 2022 is inmiddels twee weken oud. 
Vanwege de coronamaatregelen is het niet 
mogelijk om een nieuwjaarsreceptie te houden 
en elkaar persoonlijk de hand te schudden.  
 
Daarom gebruiken we deze nieuwsbrief om alle 
tuinders van TIGENO een voorspoedig en gezond 
2022 te wensen. Hopelijk lukt het om het 
coronavirus onder controle te krijgen, zodat we 
dit jaar ontspannen van onze volkstuin kunnen 
genieten.  
 
BEGROTING 2022 GOEDGEKEURD 
De leden konden vorig jaar, tot 25 december en 
per e-mail of per post, stemmen over de 
begroting voor 2022, Alle binnengekomen 
stemmen zijn geteld en gecontroleerd door Rob 
Bogaerts (tuin 38) en Christa Hirsch (tuin 206). 

Van de 215 tuinders hebben 67 hun stem 
uitgebracht: 59 stemden vóór, 2 tegen en  
6 blanco. Dat betekent dat de begroting is 
goedgekeurd.  

TWEE KANDIDATEN VOOR HET BESTUUR 
Het bestuur is dringend op zoek naar aanvulling. 
We zijn een enthousiast team van zes personen,   
maar dat is niet genoeg om ons tuinpark 
draaiende te houden.  

Gelukkig hebben twee tuinders gereageerd op 
onze oproep en aangegeven dat ze interesse 
hebben in een functie in het  bestuur. Wij zijn 
daar erg blij mee en zullen de kandidaten 
uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.  
 

 
HUISJES AFGESLOTEN DOOR BURGEMEESTER  
Eerder hebben wij gemeld dat er op 25 november 
een politie-inval is geweest op ons tuinpark. In de 
huisjes 151 en 207 zijn verboden chemicaliën 
gevonden. Om de openbare orde te bewaken 
heeft de Burgemeester een bevel gegeven de 
twee huisjes voor enkele maanden af te sluiten.  

Het bestuur van TIGENO heeft de betreffende 
tuinders verboden om in deze periode op het 
tuinpark te komen. Bovendien hebben we de 
Bond van Volkstuinders verzocht om de twee 
tuinders te royeren en hun lidmaatschap van  
de Bond van Volkstuinders te beëindigen.  

HULP GEVRAAGD BIJ AANPAK HOOFDENTREE 
In de december zijn we begonnen met het 
opschonen van de hoofdentree. De kruiwagens, 
fietsen en andere goederen zijn weggehaald en 
tijdelijk gestald achter de winkel.   
 
We willen er een representatieve entree maken, 
die past bij een volkstuinpark en met veel 
aandacht voor groen. Het bestuur kan en wil dit 
niet alleen doen, maar met de tuinders van ons 
park. 
 
De komende maanden gebruiken we om een 
ontwerp te maken. Daarna, het streven is vóór de 
zomer, willen we het ontwerp echt uitvoeren en 
allerlei groen gaan aanplanten. Bij alle stappen 
hebben we de hulp van tuinders nodig!  
 
Steun je ons plan om de entree aan te pakken? 
Wil je meedenken bij het ontwerp? Heb je goede 
of leuke ideeën voor de entree? Of wil je mee- 
helpen bij het aanplanten van het groen? Stuur 
dan een mail naar bestuur@tuinparktigeno.nl 
Alle hulp en ideeën zijn hartelijk welkom!  

 

mailto:bestuur@tuinparktigeno.nl

