NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2021
Uw bestuur en alle commissies zetten zich in voor een mooi en verzorgd Kweeklust en voor een goed lopende
tuinvereniging. Dank aan allen die zich inzetten.

Bestuurszitting
Met alle vragen/opmerkingen/verzoeken aan het bestuur kunt u terecht op de bestuurszitting, alle eerste
zaterdagen van de maand. Zet uw naam op het bord bij de bestuurskamer. Voor dringende meldingen en vragen
die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende bestuurszitting kunt u ons ook een mail sturen:
info@tuinparkkweeklust.nl
Vragen over algemene werkstukken, werkbeurten etc. kunt u sturen naar tuincommissie@tuinparkkweeklust.nl
Algemeen
Het bestuur ziet helaas steeds vaker dat tuinders steeds vaker handelen in strijd met de reglementen van de
Bond. Voor sommige zaken is vóóraf toestemmingen nodig in andere gevallen zijn zaken in strijd met de
bondsreglementen. Het bestuur heeft namens de Bond een rol hierin om toe te zien op naleving. Het kan zijn dat
men zich niet bewust is van hoe de regels precies luiden, maar het is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van
de tuinder om zich op de hoogte te stellen. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur de taak namens de Bond zal
blijven vervullen. Vanuit uw bestuur het dringend verzoek om zich goed op de hoogte te stellen van regels en
reglementen.
U kunt de Reglementen en Statuten vinden op www.tuinparkkweeklust.nl /Info voor tuinders/……..
Leest u ook: ‘Leef’-regels in het kort
Winterbewoning
Winterbewoning is bedoeld om vandalisme en inbraken op Kweeklust tegen te gaan en tevens om illegaal
overnachten te voorkomen door bijvoorbeeld insluipers.
Het is van belang dat degene die winterbewoning aanvraagt, dat van diegene verwacht wordt dat toezicht
houden een taak van de winterbewoners is. Winterbewoning is nadrukkelijk een onder voorwaarden van de
gemeente Amsterdam toegestane afwijking van de wettelijke maximale overnachtingsduur van 6 maanden per
kalenderjaar. De Bond, en dus ook uw afdelingsbestuur, is aansprakelijk voor niet aangevraagd en niet
goedgekeurde winterbewoning.
U vindt de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier voor winterbewoning op www.tuinparkkweeklust.nl
/Info voor tuinders/winterbewoning
Als u zich wilt aanmelden voor winterbewoning moet u aan alle voorwaarden voldoen. Leest u de formulieren
alstublieft goed door en lever het aanvraagformulier met bijlagen in bij het bestuur vóór 10 september 2021.
Het bestuur nodigt t.z.t. alle aanvragers uit voor een gesprek over de winterbewoning.
Het bondsbestuur neemt de aanvragen in behandeling en geeft voor 1 oktober 2021 uitsluitsel of
winterbewoning akkoord is.
Parkeren
Het parkeerterrein van Kweeklust heeft slechts 80 parkeerplaatsen voor 103 huisjes, hun bewoners en
bezoekers. Het aantal tuinders met auto neemt de laatste jaren toe en daarom is het belangrijk een
parkeerbeleid te gaan invoeren om een optimaal gebruik van het P-terrein te behouden en voor zoveel mogelijk
tuinders en bezoekers een parkeerplaats mogelijk te maken. Er is inmiddels met gele markeringen een
vakverdeling aangebracht en er is/wordt een verkeersbord aan de entree geplaatst om "vreemdparkeren" af te
schrikken. Wij vragen ook úw medewerking:
1-kom zoveel mogelijk met één auto, per tuin.

2-parkeer bínnen de aangegeven markeringen.
3a-het parkeren van ándere voertuigen als aanhangers, caravans, boten en bussen is niet toegestaan; het
bestuur kán daarvoor een tijdelijke en kortstondige uitzondering verlenen mits dit tevoren wordt
aangevraagd.(art.6.4c+e)
3b-het meerdaags/overnachts parkeren van bezoekersauto's (zéker als het buitenlandse auto's zijn) melden bij
het bestuur.
4-het parkeerterrein is geen stalling: de eigenaar van iedere geparkeerde auto is ook op het terrein aanwezig.
Transitie
Uit de vele ideeën die tuinders hebben ingestuurd hebben we er drie geselecteerd. Alle drie de projecten
vergroten de bruikbaarheid, toegankelijkheid en natuurbeleving van Kweeklust; zaken die de gemeente hoog in
het vaandel heeft staan.
1. Het Boven IJ wandelpad
- de wandelroute is geactualiseerd, opnieuw uitgezet, deels verlegd en gemarkeerd met paaltjes met blauwe
kopjes
2. Entree opknappen
- een team van tuinders maakt plannen om de entree op te knappen en vriendelijker en uitnodigender te maken
3. Moestuintjes
- de nutstuin op oud Kweeklust word opgedeeld in kleinere percelen en geschikt gemaakt om aspirant leden te
laten "moestuinieren".
Meer informatie vindt u op de website: www.tuinparkkweeklust.nl/ plannen,ideeën……….
Koffietafel OC
Tijdens het seizoen, op zaterdag en op de AW-zaterdagen, na het seizoen verzorgt de OntspanningsCommissie de
koffie.
Windturbines en onze tuinparken
Wat Kweeklust betreft is de locatie bij de Noordingang van de Zeeburgertunnel verdwenen. Het lijkt er op dat
ook de locatie ten N.O. van Kweeklust (op 70 meter van het dichtstbijzijnde huisje) voorlopig van de baan is. Dit
door goed werk van onze medetuinders Chaim en Liesbeth die op de boot aan de Durgerdammerdijk wonen en
hebben aangetoond dat de geplande turbine te dicht bij hun woonboot zou komen. 'En met dank aan Freek
Berrier, die Kweeklust vertegenwoordigt in de werkgroep Windalarm en het bestuur informeert over de actuele
ontwikkelingen.
Op nationaal niveau heeft de Raad van State gemeentes nu de mogelijkheid gegeven om zelf eigen normen voor
windturbines vast te stellen. Voorwaarde is dat in het bestemmingsplan deze normen goed worden gemotiveerd.
Al met al wordt de situatie er niet eenvoudiger op en is het belangrijk dat de besturen en de werkgroep de
ontwikkelingen scherp in de gaten houden.
De gemeente Amsterdam heeft een stedelijke Reflectie-klankgroep over windturbines opgezet, waar ook het
bestuur van Kweeklust zich recent voor heeft aangemeld.
Zwerfkat op Kweeklust
Een tuinder van Kweeklust heeft zich i.s.m. Stichting Zwerfkat over een zwart/witte zwerfkat op Kweeklust
ontfermd. Achter het speelhuis is een kistje, met voerbakje geplaatst om de kat te lokken en zo uiteindelijk te
kunnen vangen. Laat u het kistje a.u.b. staan.
Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen m.b.t. deze zwerfkat.
Honden aangelijnd
Het is niet toegestaan om uw hond onaangelijnd buiten uw eigen tuin te laten lopen. Zie ook Art 6.6d van het
Tuinreglement. Ook hier zal het bestuur strakker op gaan handhaven en bij overtreding gaan beboeten.

Het Bestuur

