
   
 

   
 

 

 

 

 
Bouwplannen 
 
Wij hebben op dit moment geen 
nieuwe ontwikkelingen te melden 
over de bouwplannen van de 
gemeente en de mogelijke 
bedreiging voor volkstuinparken. 
 

Wel zullen wij de gemeente 
vragen in hoeverre de 
besluitvormingsprocedure 
aangepast is als gevolg van de 
coronacrisis. Gesprekken die wij 
zouden hebben zijn op de lange 
baan geschoven, maar wij houden 
de vinger aan de pols.  
 

Wanneer wij informatie 
ontvangen, zullen wij u daar over 
informeren. 
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Donaties 
 
In ons eerste bestaansjaar hebben wij van verschillende 
verenigingen en tuinders een donatie ontvangen. Dit 
waarderen wij zeer, omdat wij als stichting hiervan 
afhankelijk zijn. 
 

Een paar donateurs vroegen zich af waarom zij van ons geen 
verzoek voor donatie in het nieuwe jaar hebben ontvangen. 
Wij hebben er voor gekozen om dit niet te doen en mensen 
gewoon de vrije keus te laten al of niet te doneren.  
 

Natuurlijk zijn donaties van harte welkom. Ons 
banknummer is:  NL51ABNA0833672738 
 
 
 
Wij wensen u ondanks alles veel gezondheid en hopen dat 
we allen op (aan)gepaste wijze van onze tuinen kunnen  
blijven genieten. 
 
 

 

 

Coronavirus    
 

In de afgelopen dagen bereikten ons een aantal vragen naar aanleiding van het coronavirus. 

In Hoek van Holland zou al een park gesloten zijn en moeten we er op rekenen dat alle parken 

gesloten gaan worden ? 
 

Het park dat door de gemeente is gesloten is geen volkstuinpark maar een recreatiepark met 

vakantiehuisjes en een camping. 

De gemeente en de SVIN hebben voor volkstuinen regels opgesteld in verband met het coronavirus  en 

de verenigingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat men zich hier aan houdt.  
 

Wanneer nu zou blijken dat men zich op de volkstuinparken niet aan de (extra) regels houdt, is het 

mogelijk dat de volkstuinparken alsnog gesloten gaan worden. Het is dus in ons eigen belang  dat wij 

ons aan de richtlijnen houden, zeker nu de lente er echt aan komt en het drukker zal worden op de 

volkstuinen. 
 

Wij wensen u allen uiteraard gezondheid en sterkte in deze ingewikkelde tijden, zeker wanneer u in uw 

omgeving mensen hebt, die door het coronavirus getroffen zijn of wanneer u in een van de vitale 

beroepen werkt. 
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