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 Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond 
 

 

In een eerdere nieuwsbrief informeerden wij u over de alarmerende berichten dat een 

aantal volkstuinparken in hun voortbestaan bedreigd worden, omdat daar in de 

toekomst mogelijk woningbouw zal plaatsvinden. Wij hadden aangegeven dat wij 

voornemens zijn om de bedreigde verenigingen in een ‘platform’ bijeen te brengen om 

gezamenlijk op te trekken in te voeren acties. In deze nieuwsbrief informeren wij u over 

hetgeen (achter de schermen) is gebeurd en wat de volgende stappen zullen zijn. 
 

 

Wij hebben de bedreigde verenigingen aangeschreven en aangekondigd het 

platform op te starten. In het platform zal besproken worden welke acties men 

kan voeren en kunnen taken verdeeld worden. Verschillende verenigingen 

hebben al aangegeven in het platform te willen deelnemen.  

Parallel aan ons initiatief heeft het AVVN een bijeenkomst belegd met bij hen 

aangesloten verenigingen. Hieruit is een ‘targetgroep’ voortgekomen die acties 

voorbereidt.  
 

In januari zullen SVR en AVVN met elkaar overleggen. Wij willen dan onder 

andere bespreken op welke wijze we in deze elkaars activiteiten kunnen 

bundelen en versterken. Als SVR streven we er naar dat uit dit overleg een 

gezamenlijk actieplan voortkomt. 
 

De gemeenteraad heeft zich er in 2017 over uitgesproken, dat volkstuinen een 

wezenlijk onderdeel van de aantrekkelijke stad zijn. Wij hebben politieke partijen 

onze zorg kenbaar gemaakt: Door de woningbouwplannen dreigt zomaar een 

derde van de parken te verdwijnen en dit staat haaks op het raadsbesluit van 

november 2017. Wij hopen dat hieruit nader contact met de politieke partijen zal 

voortvloeien. 
 

Wij verwachten dat op termijn ook uw steun gevraagd zal worden bij te voeren 

acties. 

Op enig moment zal bijvoorbeeld in de gemeenteraad gesproken worden over de 

woningbouwplannen. Het is van belang dat dan de publieke tribune vol met 

verontruste volkstuinders zit. In het verleden is gebleken dat dit wel degelijk van 

invloed kan zijn. Denkt u hierbij aan het succes dat geboekt werd, bij de discussie 

in gemeenteraad over het al dan niet overnachten op volkstuinen. 

Wij sluiten andere acties waarbij uw inzet nodig is zeker niet uit en hopen dat u 

dan uw verontrusting zult laten horen, ook wanneer uw tuinpark nu niet bedreigd 

wordt.  
 

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van het vervolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze vorige nieuwsbrief 

vroegen wij u een enquête 

in te vullen.  

In totaal hebben we ruim  

50 reacties gehad, op een  

enkeling na  gaf men aan 

de nieuwsbrief te 

waarderen.  

Dat vinden wij uiteraard 

fijn te horen. 

We waarderen de 50 

reacties, maar dat is 

slechts  1% van de 5000 

tuinders. 

Graag ontvangen wij 

daarom nog veel meer 

ingevulde enquêtes, dus ga 

naar onze site en vul hem 

in ! 
www.volkstuindersbelangen-

rijnmond.nl  

 

 

 

 

 

Wij wensen u allen 

fijne feestdagen en 

een gezond en 

groeizaam  2020 
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