
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Regeling voor de verhuur van volkstuinen in de gemeente Bernheze 2022 

 

Artikel 1 

Uitsluitend inwoners van de kern waarin het volkstuinencomplex is gelegen komen in 

aanmerking voor het huren van een volkstuin. Als er sprake is van een overschot aan 

beschikbare volkstuinen komen als eerste inwoners uit de overige kernen van de gemeente 

hiervoor in aanmerking. 

 

Eventuele belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Als er een volkstuin vrij- of 

bijkomt worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd. 

 

Artikel 2 

Het is mogelijk meer dan één volkstuin op een volkstuincomplex te huren. Als er sprake is van 

een tekort aan volkstuinen wordt de huurovereenkomst met huurders die meerdere volkstuinen 

hebben als eerste opgezegd. Hierover wordt de desbetreffende huurder tijdig geïnformeerd.  

  

Artikel 3 

Volkstuinen zijn uitsluitend bedoeld voor de teelt van groenten, fruit en sierbloemen. Dieren, 

zoals paarden, schapen, geiten en kippen, mogen er niet op gehouden worden. 

Bij teruglopende belangstelling c.q. een overschot aan beschikbare volkstuinen kan het college 

van burgemeester en wethouders besluiten gedeelten van een volkstuincomplex aan te wenden 

als paardenwei. 

 

Artikel 4 

De huur voor een volkstuin wordt berekend op basis van de regionale pachtnorm en is per 1 

januari 2022 € 865,- per ha. 

 

Artikel 5 

Per overeenkomst is € 4,54 per jaar aan administratiekosten verschuldigd. 

 

Artikel 6 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om in bijzondere gevallen van deze 

regeling af te wijken. 



 

 

Deze regeling is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar 

vergadering van 6 september 2022.  
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