
Agenda punt 9: Proef met gebruik  van de kantine. 
 
 
Vraag aan de ALV 
 
De de basisregel is: geen hoorbare muziek op de tuin. Het bestuur hecht er ook aan dat deze 
regel gerespecteerd wordt. Dat gezegd hebbend is er een initiatief van een aantal tuinders 
om samen als Tuinwijckers muziek te maken. We zien allemaal uit naar een tijd dat er weer 
wat meer ruimte is om dingen te organiseren en waarderen dit initiatief van deze tuinders. 
We begrijpen ook dat muziekkanten moeten oefenen voordat ze op kunnen treden. Het 
verzoek dat we aan de ALV voor willen leggen is: 
 
- Om toe te staan dat in de wintermaanden, tussen 1 december 2021 en 31 maart 2022 deze 
muziekkanten 2 uur per week op zaterdagmiddag van de kantine gebruik mogen maken om 
er oefenen.  
Hierbij zullen ze dan een nader te bepalen redelijke vergoeding moeten betalen aan 
Tuinwijck voor het gebruik van de ruimte, verwarming, licht ed. Ze moeten wel zorgen dat ze 
de ruimte na afloop netjes achterlaten, zoals ze deze hebben aangetroffen. Nadere 
afspraken zullen gemaakt worden met de omwonenden om de overlast te beperken. 
Mocht tijdens deze periode blijken dat de afspraken niet goed worden nageleefd, kan deze 
proef tussentijds stop worden gezet.   
Na afloop van deze periode zal gepeild worden bij de tuinders of er sprake is geweest van 
overlast en hoe de tuinders het hebben ervaren. 
 
We zijn ons ervan bewust dat in deze periode minder mensen op de tuin verblijven dan in de 
rest van het jaar. Dat betekent dat er na afloop van deze periode alleen voorzichtige 
conclusies getrokken kunnen worden en nog geen definitieve. Daarnaast betekent het ook 
dat als er daarna besloten wordt om deze proef op enige wijze voort te zetten er opnieuw 
naar de afspraken gekeken moet worden. 
 
Kunt u met deze toelichting instemmen met het houden van de proef om toe te staan dat in 
de wintermaanden, tussen 1 december 2021 en 31 maart 2022 deze muzikanten 2 uur per 
week op zaterdagmiddag van de kantine gebruik mogen maken om er oefenen.  
 
Ja   0 
Nee   0  
   
 


