REGLEMENT MijnStadstuin
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Uitgangspunten van MijnStadstuin
• Onze moestuinen zijn specifiek voor voedselproductie, dus voor groenten om te eten. Recreatie en
bouwwerken kunnen niet in de moestuin.
• Onze grond houden we gezond (geen afval, kunstmest, chemicaliën, etc).
• Onze groenten houden we gezond, we tuinieren biologisch/ecologisch (geen bestrijdingsmiddelen).
• Wij ondersteunen de tuinders waar mogelijk om voedsel en grond gezond te houden.
Abonnementsperiode/

Het abonnement ga je aan voor een jaar; van april tot april. De moestuin is het

Tuinseizoen

gehele jaar open voor de tuinders. Het gebouw en de voorzieningen kunnen in de
winterperiode gesloten zijn. Voor uitleen van gereedschap kan dan een aparte
afspraak gemaakt worden.

Openingstijden

Met je Tuinabonnement krijg je ook je eigen toegang tot het terrein, met de daarbij
horende verantwoordelijkheid. De openingstijden van het terrein zijn van
zonsopgang tot zonsondergang. De openingstijden van het gebouw en de
gereedschapsuitgifte zullen aangepast worden aan het seizoen en de behoefte en
worden bekend gemaakt via website en mailing.

Contactgegevens

Er kan een noodsituatie optreden waardoor we een contact van je moeten kunnen

abonnementhouder

benaderen (telefoon). Geef deze contactgegevens door op je inschrijving.

Afstemmen

Eerst denken dan doen. Bij twijfel over je handelen, stem eerst af met
MijnStadstuin.

Moestuin

De moestuinen zijn specifiek voor voedselproductie, dus voor groenten om te eten.
Recreatie en bouwwerken kunnen niet in de moestuin.

Projecttuin

Dit zijn de tuinen met educatie en innovatie als doel en in de regel zijn deze groter
dan de moestuinen. Een ondernemer/ondernemend persoon huurt deze grond
voor praktijkopleidingen of voor onderzoek naar nieuwe of andere groenten en
teeltmethoden. In deze tuinen gelden andere (maatwerk) afspraken dan de
moestuinen. Ook kunnen er geregeld groepen mensen deze tuinen komen
bezichtigen. Dit gebeurt onder begeleiding van de huurder of van MijnStadstuin.

Horecavels

Dit zijn de tuinen voor groenteproductie voor horeca. De kwaliteit van deze
groenten is erg belangrijk, waardoor we zonder begeleiding van MijnStadstuin
geen bezoekers rond deze tuinen willen hebben.

Zelfoogst

Dit zijn de grote stukken grond die MijnStadstuin zelf onderhoudt om verse
biologische groenten te kunnen aanbieden aan bezoekers. Bezoekers krijgen een
mand of krat aan de balie mee om zelf hun groenten te oogsten. Het
zelfoogstgebied is duidelijk gemarkeerd.

Verantwoordelijkheid

We verwachten een verantwoordelijke houding van je op ons terrein. Dit betekent
rekening houden met anderen en andermans spullen. Jouw handelen veroorzaakt
geen overlast of nadelige gevolgen voor anderen (denk aan afval, onkruid, door
andermans tuin lopen, continu lawaai).

Gasten

Jouw gasten zijn uiteraard welkom. We vragen aan jou hen te begeleiden op het
terrein en toe te zien op de eigendommen van je collega-tuinders en
MijnStadstuin. Voor koffie en thee vragen we voor hen een kleine vergoeding,
zodat we dit voor jou gratis kunnen houden.

Bezoekers Zelfoogst

Ook kunnen er bezoekers voor de zelfoogst (pluktuin) op het terrein komen. Deze
zijn welkom op de tijden dat het personeel van MijnStadstuin aanwezig is.
Bezoekers kunnen zelf naar het zelfoogstland gaan. Mocht je bezoekers
tegenkomen in de moestuinen, wijs ze waar de het zelfoogstgebied is of sein het
personeel van MijnStadstuin in.

Onbekenden

Mocht je onbekenden treffen die het terrein willen betreden op een ongepast
moment (bijvoorbeeld: er is geen zelfoogst, het gebouw is dicht, het is avond of de
Tuinbutler is niet aanwezig), vragen we je ons direct te bellen. We willen niet dat jij
overlast ervaart en lossen het graag voor je op.

Parkeren auto’s en fietsen

Voor je auto zijn parkeerplaatsen beschikbaar en voor je fiets of brommer zijn er
rekken. Er kan op last van de gemeente niet op de openbare weg of in de berm
geparkeerd worden.

Grondbewerking en

We leveren je moestuin de eerste keer gespit en gecomposteerd op. Wij stellen

bemesting

goede compost ter beschikking. Omdat wij de grond in de beste conditie willen
houden, kan je niet met kunstmest bemesten. Wil je extra bemesten, kan dat in
overleg met MijnStadstuin. We stellen de ideale bemesting vast.

Ongedierte bestrijding en

Omdat wij biologisch telen kan je geen bestrijdingsmiddel en kunstmest gebruiken.

Bestrijdingsmiddelen

Indien nodig zal MijnStadstuin overgaan tot een vorm van bestrijding die voor
iedereen van toepassing is. MijnStadstuin is actief met ongediertebestrijding.
Mocht je bestrijding nodig achten, neem contact op met MijnStadstuin.

Gereedschap en opslag

Er is tuingereedschap beschikbaar. Omdat het door alle tuinders gedeeld wordt,
hebben we een uitgifteregistratie. Omdat je het leent, verwachten we het in goede
staat terug, zodat de volgende tuinder er gelijk mee aan de slag kan. Mocht er
toch schade ontstaan, dan moet jij die vergoeden.

Tuininrichting

Je kan je tuin afzetten met paaltjes, die bij ons beschikbaar zijn. Personaliseren
van je tuin is leuk en gezellig, maar stem dit eerst even af met MijnStadstuin.

Onderhoud

Mocht je niet meer toekomen aan het onderhoud van je tuin, dan is dit nadelig
voor je oogst. Je kan dan kiezen om de Tuinbutler in te schakelen. Als
verwaarlozing optreedt, kunnen ook andere tuinen er last van krijgen. Dit is niet
gewenst. Als dit gebeurt, nemen we contact met je op om gezamenlijk naar een
oplossing te zoeken (zoals toch zelf doen, iemand anders komt helpen, je schakelt
de Tuinbutler in of je haalt de tuin leeg).

Groenafval

We geloven dat de beste oogst afhankelijk is van een goede compostkwaliteit en
cyclus. Dus het afval van de eigen tuin wordt weer gecomposteerd. Overig afval
kan schadelijk zijn voor de kwaliteit van de compost. Bij de compost is een
instructie aanwezig.

Water geven

Wij hebben wateraansluitpunten die water uit de sloot pompen. We gebruiken dus
geen drinkwater.

Kinderen

MijnStadstuin is een fantastische ontdekkingsplek voor kinderen. Maar de sloten
blijven spannend, parkeerplaatsen zijn gevaarlijk en de tuinen van anderen zijn
geen speelterrein. Houd alsjeblieft je eigen kinderen in de gaten en houd rekening
met de veiligheid van kinderen in het algemeen. Denk aan veilig omgaan met
gereedschap, sloten en het rijden en parkeren met je auto.

(Huis)dieren

Je eigen huisdier kan heel gezellig zijn in je tuin. Zolang het dier de andere
tuinders en gasten niet laat schrikken, geen spullen vernielt en zijn behoefte niet
doet in andermans tuin, is je huisdier ook welkom. Doet je huisdier zijn behoefte
op ons terrein dan vragen we je dit direct op te ruimen, zoals je ook zou doen in
openbare ruimten.

Aansprakelijkheid

Je bent op eigen risico op het terrein van MijnStadstuin.
MijnStadstuin, het bestuur en/of de Tuinbutler is niet aansprakelijk voor
beschadiging en/of ontvreemding van jouw eigendommen. Bij diefstal en/of
beschadiging kan je rechtstreeks aangifte doen bij de politie.

Wijziging reglement

MijnStadstuin kan het reglement aanpassen aan veranderde omstandigheden of
om de doelstellingen ten aanzien van gezonde voedselproductie aan te scherpen.
Hierover zal je duidelijk geïnformeerd worden door een individuele brief of email,
met een periode voor afstemming en om te informeren. Deze periode wordt
aangegeven in de communicatie. Na die periode (ca 1 maand) zal de wijziging van
kracht zijn.

Met de groenten uit MijnStadstuin

