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 cluster infrastructuur 
milieu 

NDC 637.74 

Volkstuintjes 
 

Huishoudelijk reglement 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-05-18 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2017-05-23 

Hoofdstuk 1 — Voorwerp van de overeenkomst.  
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur stelt een perceel grond, 
gelegen in de Beysstraat, met kadastrale gegevens 
afdeling 2, sectie C, nummer 340e6, ter beschik-
king van gebruikers voor de inrichting van volks-
tuintjes. 
 
Artikel 2. 
§ 1. Het gemeentebestuur wijst de percelen 
toe aan de gebruikers. De toewijzing gebeurt in 
volgorde van datum van aanvraag. Kandidaten 
worden genoteerd op een wachtlijst. 
 
§2. Het gemeentebestuur sluit met elke gebruiker 
een individuele gebruikersovereenkomst af voor 
één kalenderjaar. De overeenkomst wordt auto-
matisch verlengd telkens voor één kalenderjaar. 
 
Hoofdstuk 2 — Gebruik en onderhoud. 
 
Artikel 3. 
De gebruikers maken gebruik van hun volkstuintje 
en de moestuinbakken uitsluitend voor de be-
hoeften van hun gezin. De gebruikers mogen de 
tuintjes niet gebruiken voor landbouwactiviteiten, 
handel of professionele, industriële of commerci-
ele doeleinden. 
 
Artikel 4. 
§ 1. De gebruikers leven in het bijzonder de 
volgende verplichtingen na. 
1° De gebruiker zorgt als een goede huisvader 

voor zijn volkstuin. door regelmatig en 
over heel de oppervlakte keurig verzorgen 
en vrijhouden van onkruid. 

2° De gebruiker leeft in goede verstandhou-
ding met de andere gebruikers en bezorgt 
geen last of schade. 

3° De tuinpercelen zijn bestemd voor de eco-
logische teelt van groenten en klein fruit. 

4° Eind april zijn de percelen zaai- en plant-
klaar. 

5° In december zijn alle percelen volledig vrij 
van planten en afval. 

6° Opgaand groen mag maximaal 1,50 meter 
hoog worden. 

7° De gebruiker onderhoudt de kanten en 
paden van het terrein, de composteer-
plaats en de gemeenschappelijke ontmoe-
tingsruimte volgens de ecologische princi-
pes. 

8° De gebruiker verwerkt ecologisch zijn 
groenafval afkomstig van het tuintje in de 
voorziene composteerplaats. De com-
postmeester zal de gebruikers hiervoor op-
leiden. 

9° De gemeentelijke groendienst voert de 
grotere onderhoudswerken uit, zoals het 
onderhoud van de bomen en het gazon. 

10° Bij het verlaten van het terrein sluit iedere 
gebruiker de toegangspoort. Eelke gebrui-
ker ontvangt een sleutel. 

11° Fietsen en motorvoertuigen moeten buiten 
het terrein gestald worden. 

12° Honden moeten aan de leiband. 
 
§ 2. Is niet toegelaten: 
1° Het aanplanten van vaste planten of bo-

men. 
2° Het inzaaien van gazon. 
3° Het aanleggen van verhardingen. 
4° Het plaatsen van serres, kweektunnels of 

koude bakken.  
5° Het plaatsen van tuinhuisjes of bergingen. 
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6° Het achterlaten op het terrein van niet 
composteerbare afval zoals flessen, plas-
tiek, papier, enz. 

7° Het houden van kippen of andere dieren. 
8° Het maken van vuur. 
 
Artikel 5. 
Niet-gebruikers mogen de volkstuintjes niet be-
treden. Alleen de gemeentediensten en de ge-
bruikers hebben vrije toegang. 
 
Hoofdstuk 3 — Ecologische principes. 
 
Artikel 6. 
De ecologische principes moeten steeds toege-
past worden. 
1° Het gebruik van chemische meststoffen is 

verboden.  
2° Het gebruik van chemische onkruidverdel-

gers is verboden. Onkruid moet manueel 
verwijderd worden of voorkomen worden 
via bodembedekking. 

3° Het gebruik van chemische bestrijdings-
middelen voor ziekten en plagen is verbo-
den. Indien nodig, kan men na overleg met 
de milieudienst gebruik maken van biolo-
gische bestrijdingsmiddelen. 

 
Hoofdstuk 4 – Organisatie. 
 
Afdeling 1 – Het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 7. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit alle moestuinge-
bruikers, de milieudienst en de compostmeester. 
Het dagelijks bestuur komt regelmatig samen op 
vooraf bepaalde tijdstippen. 
 
Artikel 8. 
Tijdens deze vergaderingen worden algemene 
afspraken gemaakt over het gebruik van de volks-
tuintjes en de toepassing van het huishoudelijk 
reglement. 
 
Artikel 9. 
Het dagelijks bestuur stelt één of meerdere per-
sonen aan die toezicht houden op correct gebruik 
van de tuintjes. De toezichter controleert of het 
reglement gerespecteerd wordt, zoekt samen met 
de gebruikers naar oplossingen bij problemen, en 
brengt regelmatig verslag uit aan het dagelijks 
bestuur. 
 
Artikel 10. 
Bij de vaststelling van een overtreding op het 
huishoudelijk reglement zal de toezichter de over-
treder mondeling hierop wijzen. Wanneer de 
overtreder geen gevolg geeft aan zijn opmerkin-
gen, informeert de toezichter het dagelijks be-

stuur. 
 
Het dagelijks bestuur kan de overtreder een 
schriftelijke verwittiging geven. 
 
Indien de overtreder binnen de dertig kalender-
dagen geen gevolg geeft aan de schriftelijke ver-
wittiging van het dagelijks bestuur, kan het colle-
ge van burgemeester en schepenen de gebruiker 
de toegang tot de volkstuintjes verbieden. Dit 
verbod kan tijdelijk zijn, kan gelden voor een vol-
gende gebruiksperiode. Het college van burge-
meester en schepenen kan desnoods het perceel 
onmiddellijk opvorderen, zonder schadevergoe-
ding of terugbetaling van de gebruiksvergoeding. 
 
Afdeling 2 – De jaarvergadering. 
 
Artikel 11. 
§ 1. In december houdt het dagelijks bestuur 
een jaarvergadering. 
 
§ 2. Tijdens de jaarvergadering worden moge-
lijke aanpassingen aan het huishoudelijk regle-
ment, het gedrag van de gebruikers, enz. bespro-
ken. De jaarvergadering doet de nodige voorstel-
len aan het college van burgemeester en schepe-
nen. 
 
§ 3. Tijdens de jaarvergadering kan indien no-
dig een herverdeling van de tuintjes worden 
doorgevoerd. Als er geen consensus wordt be-
reikt, beslist het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Hoofdstuk 5 – Vergoeding. 
 
Artikel 11. 
De gebruiksvergoeding voor een perceel van de 
volkstuintjes bedraagt 20 euro per jaar. 
 
Hoofdstuk 6 – Beëindiging. 
 
Artikel 12. 
Het gemeentebestuur en de gebruiker kunnen de 
gebruiksovereenkomst beëindigen. De opzegging 
gebeurt voor 1 november met een aangetekende 
brief of tegen ontvangstbewijs. 
 
Hoofdstuk 7 – Aansprakelijkheid. 
 
Artikel 13. 
De gebruiker gebruikt de bovengrondse infra-
structuur (terreinafsluitingen, poorten, enz.) op 
eigen risico.  
 
Artikel 14. 
De gebruiker ontslaat de gemeente van alle aan-
sprakelijkheid voor elk ongeval, geweld of discus-
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sie op de terreinen van de volkstuintjes, hierin 
begrepen de individuele percelen. De gemeente 
kan evenmin aangesproken worden voor enige 
schadevergoeding in geval van diefstal, schade of 
verdwijning van materialen of vruchten van ge-
bruikers. 
 
Artikel 15. 
De huurder betaalt een waarborg van 15 euro 
voor de sleutel van de toegangspoort. De waar-
borg wordt terugbetaald bij het beëindigen van 
de overeenkomst en teruggave van de sleutel. 
 
Hoofdstuk 8  – Slotbepalingen. 
 
Artikel 16. 
Voor het jaar 2017 begint de ter beschikking stel-

ling van de volkstuintjes in de loop van de maand 
mei en eindigt op 31 december. 
 
Artikel 17. 
Het college van burgemeester en schepenen re-
gelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment. 
 
Artikel 18. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de be-
kendmaking. 
 
 

 


