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Waterprotocol.
Het huishoudelijk regelement schrijft voor dat er een waterprotocol moet zijn t.b.v. de leden van de
vereniging.

Voorloper
Het bestuur heeft het voornemen de watercapaciteit voor het complex uit te breiden en doet hier
onderzoek naar.
-

----------------------------------------------------------------------

Art 1. Uitgangssituatie
De watervoorziening op het terrein berust op een aansluiting voor gezinshuishouding daardoor is de
capaciteit beperkt en maakt dat er afspraken nodig zijn voor het gebruik van water op de tuin.
Artikel 2 Gebruik van het water
- De leden van de vereniging kunnen het waternet doorlopend gebruiken voor huishoudelijke
taken (handen wassen e.d.) en het zetten van koffie en thee.
- De leden kunnen het leidingwater doorlopend gebruiken om hun gewassen van voldoende
vocht te voorzien, met gebruikmaking van een gieter
- De leden kunnen in de periode voor 8.00 uur s’morgens en na 20.00 uur s ávonds
gebruikmaken van een tuinslang om met de hand hun gewassen van voldoende water te
voorzien.
Artikel 3. Tuinslang aansluiting en gebruik
Een kraan mag doorlopend voorzien zijn van een korte slang. Deze dient 25 cm boven
de grond te eindigen.
Een langere tuinslang dient met een koppelstuk aan de kraan bevestigd te worden en na
gebruik direct losgekoppeld te worden.
-

De tuinslang moet in ieder geval bewaakt te worden en tuinders mogen dus niet met een in
gebruik zijnde slang de tuin verlaten

Artikel 4 Tegen gaan waterverspilling
Om waterverspilling tegen te gaan is het niet toegestaan gebruik te maken van een
sproeisysteem waarbij het water willekeurig over de gehele of een deel van de tuin wordt
verspreid
- Het verdient aanbeveling om eerst gebruik te maken van natuurlijke bronnen zoals
slootwater en regenwateropvang.
- Water geven overdag bij hogere temperaturen heeft weinig zin. Dus beter in de ochtend en
de avond.
Art 5 Legionellapreventie
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Stilstaand water in gebruikte slangen kan leiden tot de groei van het aantal bacteriën Voor
gebruik de slang goed doorspoelen in een emmer. De slangen moeten dus direct na gebruik
leeg gemaakt worden. De emmer kunt u gewoon legen.
Gebruik van sproeikoppen, sproeiers en dergelijk zorgen voor verneveling en zijn strikt
verboden

Art 6 Aanvragen water op eigen tuin
- Een lid kan het bestuur verzoeken om een waterkraan op de tuin
- In principe beoordeelt de watergroep of deze aansluiting kan en of het verzoek reeel is
- Aanvragen dienen gedaan te worden voor 1 november.
- En aanvraag na die tijd wordt in principe een jaar verschoven
- Bij een afwijzing kan het lid in beroep gaan bij de geschillencommissie
-

Art 7 Te gebruiken materialen.
Omdat het leidingwateraansluiting betreft gelden er veiligheidsregels opgesteld door het PWN en of
Overheid.
- De te gebruiken materialen die voldoen aan de gestelde eisen worden door de vereniging
ingekocht
- Het is niet toegestaan om andere materialen te gebruiken
- Het is niet toegestaan om zelf veranderingen aan te brengen in de aansluiting
- De kosten voor het gebruikte materiaal worden aan het lid doorberekend.
Art 8 Het bestuur gaat er van uit dat alle tuinders zich aan dit protocol houden, als dit niet gebeurt
kan het bestuur een bindende aanwijzing opleggen/maatregelen nemen.
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