
   

 

 

De Gouden Regels 
 
Wij 

• groeten elkaar 

• helpen elkaar en kijken naar elkaar om 

• staan voor open communicatie 

• vragen en geven advies 

• geven elkaar de ruimte 
 
Natuurlijk tuinieren  
Ons Genot staat voor natuurlijk tuinieren. Biodiversiteit, een levende bodem en een goede kwaliteit van het 
water zijn van groot belang. Gebruik van gif en van kunstmest passen hier niet bij.  
 
Openbaar terrein  
Ons Genot is open voor publiek. De tuinen dienen vanaf de paden zichtbaar te zijn. De heg dient goed 
onderhouden te worden, zoals omschreven in het Groenvisieplan.  
 
De tuinen 
Houdt rekening met de buren, dus let op de erfafscheiding en de bomen en struiken. Overleg bij 
aanpassingen op je tuin, bijv. tegels of bebouwing, met het bestuur. 
Klimaatverandering vraagt ons om de verharding op tuinen te beperken zodat de afwatering verbetert.  
 
Geluid  
Ons Genot is een oase van rust en plezier. Dat verdraagt zich niet met herrie, harde muziek en lawaai. Op 
zondag houden we van rust en gebruiken dan geen machines. Heb je bezoek op de tuin, let ook dan op het 
geluid. 
 
Schouwen  
Het bestuur houdt elk jaar een schouw om het onderhoud van tuin en opstallen te bewaken. Het advies van 
het Bestuur dient te worden opgevolgd. 
 
Water  
Gebruik zoveel mogelijk slootwater. Drinkwater is voor huishoudelijk gebruik.  
Wil je een zwembadje vullen overleg dan eerst met het Bestuur. 
We bewaken de kwaliteit van het slootwater. Let op wat je loost.  
 
Algemeen werk 
Het verenigingsgroen wordt door de leden onderhouden volgens een voor alle leden toegankelijk 
groenbeheerplan. Je wordt geacht Algemeen werk te doen volgens het rooster. 
 
Gereedschap  
Bij de vereniging kun je in overleg op zaterdag gereedschap lenen. Dit kun je op zaterdag reserveren bij een 
van de bestuursleden. 
 
Composteren en hakselen 
Ons Genot wil een circulaire groenafvalstroom. Composteren kun je op je eigen tuin of op de composthoop 
en takken kun je laten hakselen.  
 
Vrijwilligers 
Onze vereniging drijft op de inzet van vrijwilligers. Voel je welkom om mee te doen. Initiatieven juichen we 
toe. Laat het weten aan het bestuur. 

 
 
 


