
 

 

 NIEUWSBRIEF 8                      9 juli 2019 

 Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond 
 

SVR BIEDT TAXATIECUSUS VOOR VERENIGINGEN AAN 
Ten tijde van de RBvV konden tuinders namens hun tuinvereniging een taxatiecursus volgen, zodat iedere vereniging 

kon beschikken over goed opgeleide taxateurs. Zo kon men er op rekenen dat tuinen en huisjes op een correcte manier  

getaxeerd werden volgens de (verplichte) taxatieprocedure. Met het opheffen van de bond bestaat deze cursus niet 

meer. 

De SVR ontwikkelt een taxatiecursus samen met het CVD (Centrum voor Dienstverlening). Deze cursus zal uit een theoretisch en 

een praktisch deel bestaan, de taxatiereglementen van de deelnemende verenigingen zullen het uitgangspunt zijn. 

De eerste cursus zal komend najaar worden gegeven. 

Zo hopen wij dat ook op lange termijn alle verenigingen over goed opgeleide taxateurs kunnen beschikken. 

In een volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover nader informeren. 

Bent u geïnteresseerd ? Praat eens met uw bestuur of stuur een mailtje aan: volkstuindersbelangen.rijnmond@gmail.com  

HERTAXATIE 
We blijven nog even bij het onderwerp:  

Wanneer uw tuin getaxeerd is door uw vereniging en u 

bent het niet eens met de uitslag, kunt u hertaxatie bij 

de SVR aanvragen. De hertaxatie zal plaatsvinden 

volgens het reglement van de vereniging.  

De uitslag van de hertaxatie is bindend wanneer u en 

uw vereniging vooraf hebben aangegeven de 

hertaxatie als zodanig te beschouwen. Een vereniging  

kan dit in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement 

vastleggen. 

De taxateurs van de SVR hebben  

onlangs twee bijeenkomsten  

gehouden. Zij hebben tijdens deze  

bijeenkomsten met elkaar gesproken 

over verschillende onderwerpen, zoals: vergunningen, 

(nieuwe) materialen, taxatiemethodiek, 

afschrijving. 

Ook hebben zij twee huisjes getaxeerd  

en elkaars taxatierapporten besproken. 

Op deze wijze blijft de kennis van  

onze taxateurs up to date en zorgen we  

ervoor dat zij allen op eenzelfde manier  

taxeren. 

 
 

OUDE NIEUWSBRIEVEN  

Wilt u oude nieuwsbrieven nog eens teruglezen? Kijk op 

www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl  > nieuwsbrieven 

 

  

 

 

 

 

 

HANDHAVING 
Ook in volkstuinenland zijn er veel regels.  

Hierdoor weet ieder waar hij aan toe is en wat er 

van hem verwacht wordt en zo houden we 

verenigingen leefbaar en zorgen we er met z’n 

allen voor dat een vereniging blijft wat het hoort te 

zijn: een tuinvereniging. 

Voor besturen is het vaak lastig om tuinders die 

zich niet aan de regels houden te corrigeren. 

Hiervoor is, zeker als het om bouwzaken gaat, de 

ondersteuning van de gemeente nodig. 

In november 2017 heeft de gemeente zich er over 

uitgesproken dat er een ‘handhavingskader’ zou 

komen. Hierin zou beschreven worden wat wel en 

niet mag en hoe (mede) door de gemeente 

gehandhaafd zal worden. Wij hebben in de 

afgelopen maanden regelmatig over dit 

onderwerp contact gehad met de gemeente, maar 

nog steeds is het handhavingskader er niet. 

Van verschillende verenigingen ontvangen wij 

signalen dat de behoefte aan duidelijkheid urgent 

wordt. Zeker ook voor besturen.  Daarom hebben 

wij de gemeente een brandbrief gestuurd met het 

verzoek om een gesprek met de verantwoordelijke 

beleidsmakers.  

Wij zullen u op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. 
 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN  

FIJNE ZOMERVAKANTIE TOE ! 
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