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In de nieuwsbrief van 18 december jl. berichtten wij over de bouwplannen van de gemeente en welke bedreigingen 
dit voor een aantal tuinverenigingen zou kunnen opleveren. Inmiddels zijn er weer wat stappen gezet. 
 
Contact met het AVVN 
In 2018 hadden wij, toen nog als Initiatiefgroep, een gesprek met het AVVN. Van beide kanten is toen aangegeven dat 
het zinvol zou zijn als er een vervolggesprek zou omen. De recente berichtgeving over de bouwplannen van de 
gemeente leek ons een prima aanleiding voor zo’n gesprek. Op 15 januari hebben wij overleg gehad met een 
vertegenwoordiging van het AVVN. Onze insteek was om te bespreken of, en eventueel op welke manier, wij onze 
krachten zouden kunnen bundelen. Ook omdat dit door een aantal verenigingen was geopperd. Het overleg heeft 
vooralsnog niet tot een samenwerking geleid. 
 
Contact met het Targetteam 
Wij hadden vernomen dat een aantal verenigingen naar aanleiding van de bedreiging een ‘Targetteam’ heeft opgezet. 
Zij bundelen hun krachten om zich gezamenlijk te weren tegen bedreigingen die de bouwplannen met zich 
meebrengen. Wij hebben onze ondersteunende diensten aangeboden. Dit ook weer mede ingegeven door vragen en 
suggesties van verschillende verenigingen. Het Targetteam bestaat in eerste instantie uit leden van het AVVN, maar 
op ons voorstel heeft men aangegeven dat ook verenigingen die geen lid zijn van het AVVN zich bij het Targetteam 
kunnen aansluiten. Hiermee is óns doel bereikt om alle bedreigde verenigingen bij elkaar te brengen voor een 
gezamenlijk actieplan. Hierdoor is het platform waarover wij eerder berichtten niet direct noodzakelijk meer. Maar als 
er verenigingen zijn die de noodzaak wel zien of zich niet aansluiten bij het Targetteam, dan horen wij dat uiteraard 
graag. 
 
Contact met de politiek 
In december jl. hebben wij naar aanleiding van de berichtgeving door de gemeente over de bouwplannen aan alle 
fracties van de gemeenteraad een brief gestuurd, waarin wij onze bezorgdheid over de bouwplannen hebben 
uitgesproken en wat dit voor de verenigingen nu al met zich mee kan brengen, hoe pril de plannen ook zijn. Op dit 
moment heeft dit geresulteerd in gesprekken met een aantal raadsfracties, wij richten ons op meer gesprekken. 
In ieder geval staat bij een aantal raadsfracties onze bezorgdheid op de kaart en met een ervan zijn vervolgafspraken 
gemaakt. Het heeft ook de toezegging opgeleverd dat in het voorjaar een werkbezoek aan een volkstuinpark zal 
plaatsvinden. 
Wij zullen de vergaderagenda van de gemeenteraad en de raadscommissie Bouwen,Wonen,Buitenruimte, waar voor 
tuinders de mogelijkheid tot inspreken is, in de gaten houden en u daarover t.z.t. informeren. 
 
SVR nu ook telefonisch bereikbaar 
Facebook, Internet en Email zijn prima manieren om te communiceren. Maar soms gaat er niets boven een gesprek. 
Daarom zijn wij nu ook telefonisch bereikbaar. Wanneer wij even niet opnemen, spreek de voicemail in en wij bellen u 
terug. 
Ons telefoonnummer is 06 82517846. 
 
Taxatiecursus voorjaar 2020 
Dit voorjaar bieden wij een taxatiecursus aan voor ieder die voor zijn vereniging taxateur is of wil worden. De cursus 
bestaat uit twee dagdelen: een theorie-avond op dinsdag 17 maart en een praktijk-ochtend op zaterdag 21 maart. 
Cursisten ontvangen een certificaat van deelname. 
Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met uw bestuur. Voor meer informatie kunt u een brochure op onze 
site downloaden: www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl > documenten > taxatiecursus brochure. 
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen wanneer u meer informatie wilt. 
 
Reacties op onze enquête 
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief zijn er weer heel wat reacties binnengekomen, waarvoor uiteraard onze 
hartelijke dank. Zeker omdat op één na alle reacties positief waren. Op deze manier proberen wij ook onze 
‘achterban’ in kaart te brengen. Belangrijk voor de gesprekken die wij met de gemeente en de politiek hebben. 
Een tip die gegeven werd brengen we nu gelijk in de praktijk: we publiceren onze nieuwsbrief nu ook in een printbare 
versie, de inhoud geven wij als platte tekst. 
Als u de enquête nog niet hebt ingevuld: We houden hem nog een maandje open op de website 
www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl  
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