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Huishoudelijk reglement Vereniging “Zomerlust”  
(Vastgesteld door de vereniging van erfpachters en huurders d.d. 29 mei 2009)  

Dit terrein is eigendom van de Stichting Vebenabos. Het dagelijks beheer is in handen van de leden van het bestuur van de 
Vereniging ‘Zomerlust’. Zij hebben deze gedragsregels opgesteld, die zowel van toepassing zijn op de erfpachter, huurder  
en op diegenen die gebruik maken van en verblijven op dit terrein. 

• Het gebruik van en de bewoning op het terrein moet dusdanig plaats vinden, dat de rust en de privacy gewaarborgd blijven.  
• Personen, die zonder goedkeuring van de eigenaren, huurders en bewoners, gebruik maken van het terrein, kunnen als 

onbevoegd worden aangemerkt. Zij zijn in overtreding in het kader van art. 461 van het Wetboek van Strafrecht. 
• De toegankelijkheid van en naar het terrein moet te allen tijde vrij blijven om de hulpdiensten toegang te geven.  

(brandweer, politie, GGD, gemeente enz).  
• Parkeren alleen in de daarvoor bestemde vakken.  

Voor de bezoekersparkeerplaatsen geldt een maximum parkeerduur van 4 uur. 
• In noodgevallen is een sleutel van de slagbomen beschikbaar bij één van de bestuursleden.  
• Op het terrein is het niet toegestaan gebruik te maken van een fiets, bromfiets of motor.  

Wel mag dit lopend, met het voertuig aan de hand gebeuren. 
• Barbecueën is in de openlucht toegestaan, met een minimum aan overlast voor de omwonenden.  

Open kampvuren zijn absoluut niet toegestaan.  
• Op het terrein mogen geen huisvuil, afvalstoffen of bouwmaterialen worden gedeponeerd. 
• Zwerfvuil op het terrein en rondom de huisjes moet opgeruimd worden door de bewoners en/of gebruikers.  
• Men dient de aanwezige beplanting niet te beschadigen, verwijderen of nieuwe aan te planten, die niet overeenkomstig  

het beeldplan zijn.  
• Huisdieren moeten aan de lijn lopen of anderszins beveiligd zijn om de overlast, inclusief de behoefte, tot het minimum te 

beperken. Het houden van meer dan 2 huisdieren tijdens het gebruik van het terrein en de bewoning van een woning is  
niet toegestaan. Dit, aangezien de eigenaar of verhuurder daarmee de rust en veiligheid voor overige gebruikers van de 
Galgewei niet kan waarborgen. 

• Het plaatsen van tenten (en overnachten in tenten) is niet toegestaan, met uitzondering van het plaatsen van speeltentjes. 
• Balspelen op het terrein, evenals andere spelen waarvan de bewoners en gebruikers van het terrein, hinder kunnen 

ondervinden, zijn niet toegestaan. 
• Waslijnen en droogmolens dienen zo onopvallend mogelijk aan de achterzijde van de huisjes worden aangebracht.  
• Huisvuil (dichtgebonden vuilniszakken) en/of andere afvalstoffen moeten worden gedeponeerd in de afvalcontainer op het 

parkeerterrein.  
• De eigenaren van de huisjes zijn verplicht deze gedragsregels op een in het oog vallende plaats in elk huisje op te hangen.  

Toezicht: de bestuursleden en de leden van de Vereniging zijn mede belast met het algemeen toezicht en de uitvoering van  
de naleving van deze gedragsregels. 

Informatie: voor algemene informatie en meldingen van verloren en/of gevonden voorwerpen, schades of onregelmatigheden, 
kunt u zich wenden  tot de secretaris mw. I. Luijk, Tel. 0118- 552169 of de voorzitter dhr. W. Vermeule Tel. 0118-460842. 

Hulpdiensten: Nood - of spoedgevallen 112. Bij geen spoed 0900-8844.  
Voor overige belangrijke telefoonnummers en regionale informatie: zie het infobord en de website www.galgewei.nl 

Als wij allemaal deze regels respecteren, dan kunnen we genieten van een aangenaam verblijf op de Galgewei. 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Vereniging en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Vebenabos. 
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