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Voorschriften voor de bouw van een tuinhuisje
•Z
 oals in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging is
bepaald, dient voor de bouw van een tuinhuisje een vergunning te worden
aangevraagd. Deze kun je aanvragen door een mail of brief te sturen naar de
secretaris.
De aanvraag wordt dan in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.
•W
 e verzoeken je om bij de aanvraag een schets te voegen, waaruit de
beoogde plek en de afmetingen zijn af te lezen.
•D
 e bouw mag pas beginnen nadat er door het bestuur een schriftelijke
vergunning is verleend.
•D
 e bouw van een tuinhuisje is alléén toegestaan op een tuin van 150 m2 of
groter.
• J e dient je te houden aan het model, de materialen en de (maximale)
afmetingen van de bijgevoegde tekeningen. De buitenzijde wordt bekleed met
donkerbruin gebeitste ‘gepotdekselde’ (over elkaar heen vallende) planken, of
mes en groef (rabat delen), net zoals bij de andere huisjes op ons complex.
De dakvorm is een plat dak, enigszins schuin aflopend, met een overstekende
dakrand, en mag nergens hoger zijn dan 2,50 meter. In de voorzijde moet een
raam zitten.
•H
 et grondvlak mag maximaal 2,50 bij 3,50 meter groot zijn. De minimale
afmetingen zijn 2,00 x 3,00 meter.
•A
 ls je een fundering maakt dient deze licht te zijn en zo te worden gemaakt,
dat deze in de toekomst gemakkelijk weer is af te breken en af te voeren,
wanneer dat noodzakelijk mocht zijn.
• Het huisje mag alléén in de achterste strook van je tuin te worden gebouwd.
•D
 e afstand tot de afrastering dient tenminste 0,5 meter te bedragen en de
afstand tot de tuin van een buurman/-vrouw tenminste 1 meter.
• Het is niet toegestaan om in een tuinhuisje te overnachten.
•V
 oor vragen kunt je terecht bij het bestuur,
Jeanne van der Ven, tuin 60 en/of Jan Dammers, tuin 2
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