
 

 

BOUWREGLEMENT TUINWIJCK 

 

Artikel 1  Bouwaanvraag 

Voor het bouwen van opstallen en bouwwerken met een minimale hoogte van 0,75 

meter is goedkeuring van het bestuur vereist. De goedkeuring dient schriftelijk te 

worden aangevraagd, onder overlegging van een tekening, waaruit een duidelijk 

beeld kan worden gevormd van de indeling, het uiterlijk aanzien (voor-, achter- en 

zijgevels plus plattegrond) en de plaats op de tuin van het opstal of bouwwerk. De 

tekeningen zijn voorzien van breedte-, lengte-, hoogte- en oppervlaktematen op een 

schaal van 1 : 100, alsmede informatie over de te gebruiken materialen. 

De  bouwaanvraag wordt in behandeling genomen door het bestuurslid met de 

bouwportefeuille (bouwcommissaris). De aanvrager zal in de gelegenheid worden 

gesteld om in voorkomende gevallen de betreffende bouwaanvraag bij te stellen.  

Op grond van de desbetreffende statutaire bepaling delegeert het bestuur de 

bevoegdheid om in eerste instantie een beslissing te nemen op de bouwaanvraag, 

aan de bouwcommissaris.  

De bouwcommissaris maakt binnen maximaal twee maanden na dagtekening van 

een bouwaanvraag zijn besluit kenbaar. 

De bouwcommissaris is gerechtigd om de aangebrachte opstallen en bouwwerken te 

inspecteren als de werkzaamheden afgerond zijn, dan wel na het verstrijken van de 

in artikel 2 genoemde termijn van maximaal 12 maanden na dagtekening van de 

schriftelijke goedkeuring. 

 

Artikel 2  Bouwregelgeving, -besluit Rijksoverheid en Algemene regels 

De opstallen en bouwwerken dienen in elk geval te voldoen aan de volgende 

algemene regels van de vereniging: 

a. Minimaal 50% van het perceel moet bestaan uit grond met beplanting. Hier 

mogen wel smalle paadjes doorheen lopen. 

b. Het maaiveld is het midden van het gezamenlijke pad vóór het huisje.  

c. Tot 20 cm boven het maaiveld mag gebruik worden gemaakt van steen en/of 

steenachtig materiaal. 

d. De voorgrens is het midden van de heg langs het gezamenlijke pad. 

e. De minimale afstand tot de voorgrens is 10 meter.  

f. De minimale afstand is 3 meter tot de achtergrens (onderkant talud of 

walbeschoeiing). 

g. De minimale afstand is 2 meter tot de zijgrens.   



 

 

h. De maximale bebouwingsoppervlakte is 36 m2 en dient uit één verdieping te 

bestaan. 

i. De maximale goothoogte is 2,50 meter vanaf het maaiveld. 

j. De maximale nokhoogte is 3,40 meter vanaf het maaiveld.  

k. De maximale dakoppervlakte (inclusief goot) is 45 m2; gemeten als zijnde een 

plat vlak. 

l. De uitvoering van de werkzaamheden dient binnen een maximale termijn van 

12 maanden afgerond te zijn. 

Artikel 3  Losse schuren 

Voor losse schuren die tot 1 meter van de zijgrens worden geplaatst, gelden naast 

de relevante algemene regels de volgende specifieke bouwregels: 

a. De minimale afstand is 1 meter tot de zijgrens.   

b. De maximale bebouwingsoppervlakte is 6 m2 welke in mindering wordt 

gebracht op de in artikel 2 sub h. genoemde maximale 

bebouwingsoppervlakte van 36 m2 en dient uit één verdieping te bestaan. 

c. De maximale dakoppervlakte (inclusief goot) is 8 m2 welke in mindering wordt 

gebracht op de in artikel 2 sub l. genoemde maximale dakoppervlakte 

(inclusief goot) van 45 m2, gemeten als zijnde een plat vlak. 

d. De maximale goothoogte is 2,20 meter vanaf het maaiveld. De goot dient zich 

aan de zijgrens te bevinden. 

e. De maximale nokhoogte is 2,40 meter vanaf het maaiveld.  

f. Het gebruik van de materialen dient gelijksoortig te zijn aan hetgeen is 

gebruikt voor andere bouwwerken die zich bevinden op het perceel. 

Artikel 4  Overdekte terrassen 

Voor overdekte terrassen gelden naast de relevante algemene regels de volgende 

specifieke bouwregels. 

a. De minimale afstand tot de voorgrens is 8 meter. 

b. Het terras moet aan de voorkant volledig open zijn en mag aan één zijkant 

volledig open of beide zijden voor de helft open zijn. 

c. Aanvullend op de in artikel 2 lid l. genoemde maximale dakoppervlakte 

(inclusief goot) van 45 m2 geldt dat deze uitgebreid mag worden met 5 m2, 

gemeten als zijnde een plat vlak. 

Artikel 5  Afscheidingen / overige bouwwerken  

Voor afscheidingen / overige bouwwerken opgesteld met een bouwconstructie van 

palen en/of andere materialen, gelden naast de relevante algemene regels de 

volgende specifieke bouwregels: 



 

 

a. Er dient een toegangsmogelijkheid tot de sloot te blijven, met een doorgang 

van minimaal 0,90 meter. 

b. De maximale hoogte bedraagt 1,80 meter. 

c. De afscheiding mag niet gemaakt worden van planken, kunststof of 

tuinschermen en moet groen begroeid en/of met planten bedekt te zijn.  

d. Schriftelijke toestemming van de buren is vereist als de afscheiding binnen 

een afstand van 0,50 meter van de perceelgrens wordt gebouwd. 

Artikel 6  Aanvraagvrij en zonder tekening bouwen 

Het bestuur (bestuursbesluit) benoemt bouwwerken die aanvraagvrij en zonder 

tekening gebouwd mogen worden. In het bestuursbesluit staan de van toepassing 

zijnde voorschriften en beperkingen benoemd, waaraan dergelijke bouwwerken 

dienen te voldoen. 

Artikel 7  Bezwaar  

Als de bouwaanvraag wordt afgewezen of onder voorwaarden wordt verleend, kan 

de aanvrager binnen 1 maand na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar 

indienen bij het bestuur. Het bestuur zal de aanvrager horen en binnen 1 maand 

daarna zijn besluit kenbaar maken. 

Artikel 8  Overtreding 

Indien er opstallen en bouwwerken zoals omschreven in artikel 1 gebouwd dan wel 

verbouwd zijn zonder dan wel in strijd met de verleende goedkeuring, is er sprake 

van een overtreding en zijn de desbetreffende statutaire bepalingen van toepassing.  

Artikel 9  Overgangsbepaling 

Bestaande opstallen en bouwwerken die op het moment van inwerkingtreding van dit 

reglement niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit reglement worden 

gedoogd tot het moment van vervanging, groot onderhoud, bij her- of nieuwbouw. In 

dat geval is dit nieuwe bouwreglement onverkort van toepassing.  

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering  

op 25 februari 2017, 

voorzitter, 

secretaris,  


