TIGENO 2018
OPENINGSTIJDEN WINKEL

Maart
April t/m Juli
Juli & Augustus
September & Oktober

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag

OPENINGSTIJDEN GROEN & RESTAFVAL (parkeerterrein)

11.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur
11.00 - 12.00 uur

MAANDELIJKSE GROENCONTROLE

CONTROLE ZATERDAG VANAF 10.00 UUR
7 april
4 augustus
5 mei
2 juni
7 juli

1 september
6 oktober

GROEN
VUIL
EXTRA
(groen & vuil)

Maart t/m
November
April t/m
September
Juni t/m
augustus

Zaterdag
10.00-12.00
Zaterdag
10.00-12.00
Woensdag
19.00-20.00

WAT WORDT TIJDENS CONTROLE GECHECKT?

WINKELS

Beschikbaar op zaterdagen (feb t/m nov) van 10 – 17 uur.
Kosten € 5,00 per zaterdag. Maximaal 1200 Watt.
Aanvraagbriefje inleveren op voorafgaande vrijdag
vóór 12.00 uur in brievenbus bij kantine
Gebruik van aggregaat is niet toegestaan!

Via de winkel is het in overleg mogelijk om
uw overbodige, grotere spullen te
verkopen.
In de tweedehands winkel kunt u wat
kleinere spullen in overleg afgeven.

HEK TIGENO sluitingstijden

HEK PARKEERPLAATS sluitingstijden

o

o

1 april tot 1 oktober hek altijd sluiten tussen 22 uur
's avonds tot 8.00 uur 's ochtends
1 oktober tot 1 april altijd hek sluiten!

FIETSEN & SCOOTERS

Van 1 mei t/m 30 september mag er niet worden
gefietst, gescooterd etc op Tigeno
Uitzondering: tuinders met een zichtbaar Tigeno
ontheffingsplaatje & kinderen tot 7 jaar

HAND/TREKKAR

Tuinpad onkruidvrij, heg netjes geknipt, slootkant gemaaid,
en afgestoken, eigen tuin netjes!
Plus controle algemene groenstroken
Vakanties & andere redenen zijn geen uitstel voor
onderhoud tuin. Zoek een vervanger! Uitstel vragen of
excuses per mail/brief worden niet behandeld.

ELEKTRA

o

+ Klein huishoudelijk vuil in plastic zakken
+ Taken/bomen > 1 meter zélf afvoeren
+ Accu’s kunnen naar de winkel
+ Glas in glascontainer
+ Géén groot afval in bakken: dus géén tv’s,
matrassen, tafels, stoelen etc!
+ Géén afval/etensresten in sloten/op paden

o

BESTUUR BEREIKBAAR

Uitsluitend elke 2e en 4e zaterdag van de maand
van 10.00 – 12.00 uur 's ochtends (behalve augustus)
Of per mail: bestuur@tigeno.nl

1 april tot 1 oktober hek altijd sluiten tussen
22 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends
1 oktober tot 1 april altijd tussen 17.00 ‘s middags
en 8.00 uur ‘s ochtends sluiten

HONDEN AAN DE LIJN

Honden moeten op de
paden en grasvelden ALTIJD
aan de lijn! Uitwerpselen
altijd opruimen!

VUUR & BBQ

Vlakbij de winkels staat een hand/trekkar..
Deze is voor iedere tuinder te gebruiken; zet
‘m direct na gebruik weer terug voor andere
tuinders. Wanneer de kar kapot is of een
lekke band heeft, geef het door aan het
bestuur of probeer zelf te maken!

OPENINGSTIJDEN ZIJ-INGANG

Open: zaterdag 22 april
Dicht: zaterdag 7 oktober
Het hek altijd achter je sluiten!

Gebruik nooit een vuurkorf
of open vuur op Tigeno.
Houdt rekening met buren
bij gebruik BBQ

GEEN ZOUT/CHEMISCHE MIDDELEN

Gebruik géén zout & géén chemische
bestrijdingsmiddelen om onkruid etc te
verwijderen. Denk aan grondwater maar
ook aan vlinders, bijen, vogels etc!

BIJ NIET NAKOMEN OF OVERTREDING VAN DE REGELS WORDEN ER ZONDER WAARSCHUWING EEN ADMINISTRATIEF VERZUIM (BOETE) GESTUURD

