
Toelichting voor tuin 107A Datum: mei-21 Amstelglorie

Verkoopbedrag: € 1.000,00
entreegeld  +   heksleutel € 160,00
TOTAAL € 1.160,00

Belangrijke opmerkingen voor geinteresseerden in tuin 107A

Tuin 107A is een nieuw gecreëerde tuin, die dit voorjaar is afgesplitst van de veel te grote, en zeer
verwaarloosde tuinen 107.  
Op tuin 107A staat geen tuinhuis, indien gewenst mag de nieuwe tuinder, na goedkeuring van 
de locatie, en van de bouwtekeningen (door de bouwcommissie) een tuinhuis bouwen/plaatsen.
De bouwcommissie kan hierin adviseren. 

Op tuin 107A is geen aansluiting op het riool en ligt geen waterleiding. Er ligt wel een hoofd-rioolput van 
Waternet op tuin 107A. De nieuwe tuinder dient deze aansluitingen zelf aan te (laten) leggen, na  
goedkeuring van de plannen door de bouwcommissie. Mogelijk moet aansluiting op het riool bij 
Waternet aangevraagd worden (kosten EUR 950,00 voor de tuinder). De bouwcommissie kan hierin
adviseren.

Tuin:
Een deel van de bovenlaag van tuin 107A (en ook 107) is afgegraven om woekerende bamboe,
Japanse duizendknoop en puin te verwijderen. We hebben niet alles kunnen verwijderen.   
De nieuwe tuinder zal de rest van deze woekerende planten zelf moeten verwijderen en/of  
in toom moeten houden. De werk- en beplantingscommissie kan hierin adviseren.

In het najaar, na de eerste werkzaamheden door de tuinder, zal in overleg met de werk- en    
beplantingscommissie 5 kub aarde worden gebracht naar 107A om de tuin op te hogen (kosten 
voor Amstelglorie).

Tuin 107A is een zeer verwaarloosde tuin, die de eerste jaren veel onderhoud vergt. Maar er is zeker  
een prachtig plekje van te maken.
Deze tuin zal altijd een bewerkelijke tuin blijven. Om teleurstellingen te voorkomen, wijzen wij 
nadrukkelijk op het vele werk dat hier niet alleen de eerste jaren in gaat zitten, maar ook na die eerste 
"inhaalslag" qua achterstallig onderhoud.

Wij verwachten dat aspirantleden die zich op deze tuin inschrijven, de tijd hebben (vrijmaken) om het 
achterstallige onderhoud op deze tuin aan te pakken. 

Wij zullen vóór de overdracht van deze tuin één en ander toelichten in een persoonlijk gesprek met  
de nieuwe tuinder.

Wij zien jullie inschrijvingen graag tegemoet!


