Buurt- en Samentuin De Goudberg
De Buurt- en Samentuin De Goudberg is een project dat wordt ingericht door de Stad Harelbeke, Sociale
bouwmaatschappij Mijn Huis die de grond voor een termijn van 10 jaar gratis ter beschikking stelt en het
Vlaams Gewest dat via de subsidieoproep Volkstuinen 2017 subsidies toekende.
De tuin is voor iedereen toegankelijk binnen de openingsuren (1 maart tot 30 september van 7u tot 21u / 1
oktober tot 28 februari van 9u tot 18u).
De Buurt- en Samentuin is:
1.

… een buurttuin, waar Harelbekenaren samen of individueel op ecologische wijze in hun individuele
tuinperceeltjes werken;

2.

… een collectieve voorbeeldtuin (samentuin), waar de principes van ecologisch kringlooptuinieren,
preventieve en ecologische gewasbescherming toegepast en geleerd worden en waar vergeten
groenten en kleinfruit gekweekt worden;

3.

… een ontmoetingsplaats, een groene oase waar mensen kunnen samenkomen om even op adem te
komen of een wandelingetje kunnen maken , of om een evenement te organiseren.

4.

… een rustplaats voor de bezoeker, waar gemotoriseerde voertuigen, fietsers of loslopende honden
(om hygiënische redenen) niet toegelaten zijn en waar stilte en rust worden gerespecteerd; deze
plaats is dan ook geen speelplaats.

Om te garanderen dat deze buurt- en samentuin een milieu- en natuurvriendelijke en aangename plaats blijft,
onderschrijven gebruikers en bezoekers automatisch het volgende huishoudelijke reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Algemeen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Er wordt op een ecologisch verantwoorde wijze geteeld. Het gebruik van chemische meststoffen en
chemische verdelgingsmiddelen is verboden. Organische meststoffen zijn wel toegelaten. Onkruid
wordt tijdig manueel verwijderd om te voorkomen dat het in zaad komt.
Bezoekers en tuiniers verbinden zich ertoe de tuin netjes te houden, groenafval te recycleren op de
composteringszone en de tuin als een goede huisvader te beheren. Niet composteerbaar afval zoals
flessen, stenen, plastiek etc. dient meegenomen naar huis.
Bezoekers en tuiniers verbinden zich er toe ten alle tijde respectvol en/of zuinig om te gaan met het
materiaal en de grondstoffen die worden aangeboden. Alle gebruikte gereedschap wordt netjes terug
opgeborgen in de daartoe voorziene centrale bergplaats. Elke gebruiker beschikt over een sleutel of
kent de code van het cijferslot. Het delen van de sleutel of de code met niet-gebruikers is niet
toegelaten. Gebruikers die dit toch doen wordt het gebruik van een individueel perceel of deelname
aan de samentuin ontzegd.
Op de individuele percelen wordt enkel de teelt van groenten, kruiden en bloemen toegestaan. Er
mogen geen struiken of bomen worden geplant. Afgezien van rijshout zijn er geen constructies
toegestaan, dus ook geen serres.
Eventuele schade en diefstal van materiaal of ongevallen met betrekking tot personen of goederen
vallen niet onder de aansprakelijkheid van de inrichters. De inrichters kunnen op geen enkele manier
aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal aan verbouwde gewassen.
Er wordt een bijdrage van 15€/jaar vastgesteld, per perceel. Deze bijdrage zal worden aangewend om
gemeenschappelijke kosten (zoals onderhoudsmaterialen, benzine voor grasmaaier, elektriciteit,
infrastructuur, e.d.) te financieren.
De bijdrage kan niet worden teruggevorderd. De bijdrage van nieuwe leden tijdens het werkjaar
wordt proportioneel verrekend, op maandbasis.
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De Stuurgroep
7.

8.
9.

Beslissingen inzake inrichting, beheer en opbrengst zowel van buurt- als samentuin worden genomen
door de Stuurgroep van de buurttuin. Deze Stuurgroep bestaat maximaal uit:
maximum 6 tuiniers van individuele percelen. Zij vertegenwoordigen de gebruikers van de
tuin
een ambtenaar van de milieudienst van de stad
een vertegenwoordiger van de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis
maximum twee afgevaardigden per deelnemende tuinierverenigingen (2 voor Tuinhier, 2
voor Velt)
één afgevaardigde voor elke andere partner in dit project.
De Stuurgroep vergadert minimum 2 keer per jaar.
De beslissingen van de Stuurgroep van de buurttuin worden genomen in consensus. In geval van
onenigheid neemt de stad een beslissing rekening houdend met de doelstellingen van de buurt- en
samentuin.

De jaarvergadering
10. Jaarlijks wordt in december een jaarvergadering gehouden. Daarop worden alle gebruikers en
inrichters uitgenodigd.
11. Tijdens deze vergadering wordt de voorzitter van de Stuurgroep aangeduid.
12. De milieudienst verzorgt het secretariaat van de buurttuin. Alle communicatie wordt gevoerd via het
e-mailadres buurttuin@harelbeke.be.
13. De startvergadering van 5 juni is de eerste jaarvergadering van de Buurt- en Samentuin de Goudberg.
Er kan op deze vergadering reeds een voorzitter worden aangesteld.
14. Jaarlijks wordt een kort verslag van de werking van de Buurt- en Samentuin opgemaakt.
De toewijzing en het gebruik van percelen
15. Het toewijzen van de individuele percelen gebeurt uitsluitend door de Stuurgroep. De percelen staan
in eerste instantie ter beschikking van inwoners van de Stad Harelbeke of van organisaties binnen de
stad. De stad zelf beschikt ook over één individueel perceel.
16. De aanvragen worden gericht aan buurttuin@harelbeke.be. De communicatie inzake de toewijzing
wordt door de milieudienst gevoerd.
17. Indien de vraag groter is dan het aanbod wordt een wachtlijst gehanteerd volgens het principe ‘wie
eerst vraagt komt eerst in aanmerking ’.
18. Indien de interne vraag kleiner is dan het aanbod, bestaat de mogelijkheid dat iemand tijdelijk twee of
meer percelen gebruikt voor de termijn van 1 jaar tot er andere kandidaten zijn.
19. Toegewezen percelen die niet in gebruik worden genomen vóór 15 mei kunnen worden toegewezen
aan een nieuwe tuinier op de wachtlijst.
20. De gebruiker van een perceel dat gedurende 4 maanden niet wordt gebruikt of in verwilderde
toestand verkeerd krijgt een éénmalige aanmaning van de Stuurgroep. Indien binnen één maand na
de aanmaning niet aan de opmerkingen wordt tegemoet gekomen wordt het perceel aan een
volgende kandidaat op de wachtlijst toegewezen.
21. De (her)aanvraag voor het (verder) gebruik van een perceel voor het volgende jaar gebeurt telkens
vóór 1 december. De aanvraag wordt gestuurd naar buurttuin@harelbeke.be.
22. De gebruiker dient het perceel voor het einde van het jaar proper achter te laten in dezelfde staat als
bij ingebruikname.
23. Elke gebruiker engageert zich om mee in te staan voor het onderhoud van het gehele terrein (paden,
compostzone, berging, …).

De Samentuin.
24. De buurttuin beschikt over enkele groepspercelen: grote groentetuin, kleine groentetuin, de
kruidentuin en de plukfruittuin. Er kan enkel geoogst worden als je actief meehelpt in het onderhoud
van deze tuinen.
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Oogst enkel wat je direct opeet, zo hebben anderen ook de mogelijkheid om te oogsten.
25. De Stuurgroep waakt over voor een evenwichtige taakverdeling. Indien de stuurgroep misbruik
vaststelt zal de persoon aangesproken worden, bij wederkerig misbruik kan de tuinder zijn persoonlijk
perceeltje verliezen.
26. Individuele gebruikers van een buurttuinperceel die niet deelnemen aan de Samentuin kunnen niet
genieten van de opbrengst van de Samentuin.

Het kippenhok.
27. Onze organisatie beschikt over een kippenhok met een aantal kippen. Het staat iedereen vrij eitjes te
rapen indien je mee instaat voor de zorg en het onderhoud van het kippenhok. Er wordt enkel
meegenomen wat zelf kan verbruikt worden.

Ontslag
28. Gebruikers of bezoekers die dit reglement niet naleven kunnen door de Stuurgroep na herhaaldelijke
aanmaningen eenzijdig de toelating tot de Buurt- en Samentuin worden ontzegd.
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