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  Hof van Zuid Nieuwsbrief 

 

 

1977 – 2017       40 jaar 

Volkstuindersvereniging Apeldoorn-Zuid 

Jubileum 40 jaar VTV Apeldoorn-Zuid 

 

De jubileum werkgroep heeft vorige week alle 

leden uitgenodigd voor een feestmiddag op 

zaterdag 26 augustus in het Buurthuis. 

Als je wilt komen op die feestdag, dan moet je 

je uiterlijk 8 juli aanmelden bij deze 

werkgroep, door het insturen van het opgave 

formulier naar de werkgroep ( brievenbus bij 

het clubhuis). 

Heb je leuke foto’s of verhalen, stuur die dan 

ook naar de werkgroep. Er staat een rode doos 

in het clubhuis, daar kun je je bijdrage indoen. 

Nieuwe penningmeester gezocht. 

 

Onze huidige penningmeester heeft op de 

jaarvergadering aangegeven, dat zij volgend 

jaar stopt met het penningmeesterschap. We 

zoeken dus zo snel mogelijk een opvolger. We 

gaan dit jaar een nieuw financieel programma 

gebruiken, dat online werkt. De 

ledenadministratie wordt aan dit programma 

gekoppeld. Als je over de werkzaamheden meer 

wilt weten, neem dan contact op met Maureen 

en regel een afspraak. 0629153937  

Afval verwijderen. 

 

 

De afgelopen periode werd weer regelmatig tuinafval 

 op plekken gedeponeerd die daarvoor niet bestemd  

zijn. De afspraak op ons complex is dat ieder lid zelf  

zijn afval opruimd. Tuinafval kan meestal wel  

gecomposteerd worden. Daarvoor is er toestemming  

om op de eigen tuin een composthoop te maken.  

Ander  afval moet de tuinder zelf afvoeren.  

Grof-groen- tuinafval kan op vrijdagavond tussen  

17.00 en 20.00 uur gratis ingeleverd worden bij het milieuplein van Circulus.   

Het overige afval moet mee naar huis genomen worden en via de eigen grijze container ingeleverd 

worden. De vereniging heeft laatst weer afval van “onbekende” leden moeten wegbrengen. De kosten 

zijn dan voor de vereniging. ( en dus voor alle leden van de vereniging.) Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Op de aanhanger lag toen bijna 200 kg.  

 

Tuin afval over het hek langs het Bospad gooien mag niet. Dit is bosgebied.  Langs het hek  ligt een 

greppel, die bestemd is om te veel grondwater af te voeren. Als hier afval in gegooid wordt, kan het 

water niet afgevoerd worden. 
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Nieuwe regels ten aanzien van het plaatsen van een blokhut of broeikas op ons tuincomplex 

vanaf 01-01-2017 . 

 

De vereniging heeft samen met de andere twee volkstuinvereniging in Apeldoorn vorig jaar met de 

gemeente Apeldoorn overleg gehad over de hoge kosten voor het plaatsen van een tuinhuis  

( blokhut) en een broeikas. 

Hieruit zijn een aantal wijzigingen voortgekomen. 

Bebouwing voor een tuinhuisje en of een kweekkas voor een tuin mag niet meer dan 15% van de totale 

oppervlakte bevatten. 

De nokhoogte van een huisje of kweekkas mag niet hoger zijn dan 3 meter. 

Bij schriftelijke aanvraag voor een vergunning is een bouwtekening vereist met alle uitwendige maten 

en is er een plattegrond van het complex nodig ( te verkrijgen bij Gerard v/d Vlag ) 

Met de bouw van een opstal mag pas worden begonnen nadat schriftelijke toestemming is 

verleend door het bestuur en een vergunning is verleend door de gemeente. 

Een vergunning kostte in 2016 nog € 400.- De gemeente heeft op 01-01-2017 een  

verlaging voor deze vergunning doorgevoerd en een vergunning kost nu € 250.- 

Vanaf nu is ook het mogelijk om aanvragen te “clusteren” met die van andere leden die ook iets willen 

bouwen op het complex. Bij het clustering van de aanvragen van ons volkstuincomplex is het adres van 

de vereniging nodig .  De vergunning komt daardoor op naam te staan van de vereniging, het opstal 

blijft echter wel eigendom van het lid die het plaatst . 

Wij vinden deze wijze beter, omdat het kosten besparend werkt. Het totaalbedrag van de vergunning 

kan dan gedeeld worden door het aantal leden die op dat moment een opstal wil plaatsen. 

De totaalsom van alle aangevraagde bouwwerken mag niet hoger zijn dan € 12.000. 

Wij stellen hierom het volgende voor: 

De aanvragen kunnen tot 01-09-2017 schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. En daarna 

eventueel  ook nog tot  01-12-2017.  

In 2018 wordt dit: tot 01-07-2018 of 01-12-2018 

Een andere wijziging in het gemeentelijk beleid is dat bij verplaatsing van een bestaand bouwwerk  

volstaan kan worden met een “wijzigingsvergunning” voor het verplaatsen van een tuinhuisje of 

kweekkas naar een andere locatie = “tuin op het zelfde adres”; deze kost maar  € 60.- per aanvraag.  

Voor nadere inlichtingen over het plaatsen van bouwwerken moet je altijd vooraf contact opnemen 

met het bestuur – Gerard v.d. Vlag - 0625444666 
 

  

                                                

Voorzitter wisseling 2017 : 
 

 

Nieuw : Rudie Klein, 

                 Oud: Ton Vermeer. 

Huidige bestuur (van links naar rechts) : 

  Joke Voorma tuin 32, Maureen Kolijn tuin 42, 

  Eric van Loo tuin 33, Rudie Klein  tuin 72a, 

  Neel Loman tuin 66 b, Aukje Dolsma  tuin 35, 

  Gerard v.d. Vlag tuin 80.  

Niet op deze foto : Mete Sabanoglu tuin 73 


