VOLKSTUINCOMPLEX LEUK’UN TUIN
Afgeven op Leenhof 21 of mailen naar leuk.un.tuin@gmail.com

Uw gegevens
Voornaam gebruiker 1

:

Achternaam gebruiker 1

:

Voornaam gebruiker 2

:

Achternaam gebruiker 2

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer

:

E-mail adres(sen)

:

Uw voorkeuren
Aantal percelen van ca. 50 m2
Voorkeur perceel nummer(s)*

:
:

*Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, wijkraad Leuken beslist uiteindelijk over de verdeling van de percelen. Hierbij zal gekeken
worden naar een zo optimaal mogelijk gebruik van het gebied.

Vragen
Ik wil/ wij willen helpen bij het aanleggen van de verdere voorzieningen voor het
volkstuinencomplex.

O Ja

O Nee

Ik ben/ wij zijn bereid om een gebruikersbijdrage te betalen per perceel van € 35 per
jaar. Deze bijdrage wordt geïnvesteerd in de verbetering van het gehele gebied en het
betalen van de structurele kosten.

O Ja

O Nee

Ik heb/ wij hebben al kennis van moestuinen en zijn bereid om andere gebruikers met
onze kennis te ondersteunen in het aanleggen en onderhouden van hun volkstuin.

O Ja

O Nee

Mijn gegevens mogen worden vermeld in de gebruikerslijst welke aan alle gebruikers
wordt verstrekt. (Indien u nee kiest, ontvangt u zelf de lijst ook niet)

O Ja

O Nee

Ondertekening

Datum: _____________

Gebruiker 1

Gebruiker 2

Vertegenwoordiging Wijkraad

NB. Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met hetgeen op de achterzijde van dit formulier is toegelicht!
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Belangrijke voorwaarden en aandachtspunten
•

Gebruikers zijn zich er van bewust dat het gebruik van de volkstuin ieder jaar per het einde van
het kalenderjaar kan worden beëindigd door Wijkraad Leuken. Voorgaande indien de
overeenkomst tussen Wijkraad Leuken en de gemeente Weert wordt beëindigd. Ik ben dan zelf
verantwoordelijk voor het leeg opleveren van de door mij/ons gebruikte percelen.

•

Gebruikers zijn zich er van bewust dat er geen bebouwing of erfafscheiding hoger dan 100 cm
boven de grond mag worden neergezet. M.u.v. het hekwerk van 180 cm hoog wat rondom het
gehele volkstuinencomplex moet worden geplaatst.

•

Gebruikers zijn zich er van bewust dat indien de overeenkomst met de gemeente Weert over het
gebruik van de grond door Wijkraad Leuken niet tot stand komt. Dat u dan geen rechten kunt
ontlenen aan deze inschrijving of een financiële/ materiele vergoeding.

•

Gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor erf/afscheidingen tussen de volkstuinen. Er wordt
alleen een afbakening van de tuinen aangegeven middels houten piketten.

•

Gebruikers zijn zich er bewust van dat er zeker in de eerste periode geen elektriciteit beschikbaar
zal zijn op het complex. Een water voorziening middels een handpomp heeft de hoogste prioriteit
om binnen de hekken van het complex te realiseren.

•

Gebruikers houden zich aan het nog op te stellen volkstuin reglement wat wordt vastgesteld door
Wijkraad Leuken in samenspraak met de gebruikersgroep als vertegenwoordiging van alle
gebruikers.
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