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Het seizoen is afgelopen en het tuinleven gaat in een winterritme. Dit betekent dat, net als in de natuur,  processen 

langzamer en minder zichtbaar gaan. 

Op de tuinparken is ogenschijnlijk minder leven, maar achter de schermen gaan allerlei ontwikkelingen onverminderd 

verder. In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal actuele zaken. Ook vragen wij u om te reageren. 

 

 

Bouwplannen 

Deze zomer werden we opgeschrikt door berichten in de media over 
toekomstige bouwplannen van de gemeente: Er werd een kaart 
gepubliceerd met gebieden waar men in de toekomst mogelijk 
woningbouw gaat plegen. Ca. 14 verenigingen worden ineens in hun 
voortbestaan bedreigd. Let wel: dat is een derde van het totaal aantal 
verenigingen in Rotterdam ! Dit staat in schril contrast met de 
volkstuinnota die in 2017 door de gemeenteraad is aangenomen waarin 
de raad zich uitspreekt om “Volkstuinen te zien als onderdeel van de 
groenstructuur en daarmee ook onderdeel van het beleid ‘aantrekkelijke 
woonstad’. Ook vervullen volkstuinen een rol in het kader van de 
volksgezondheid. De volkstuinen ruimtelijk te faciliteren en 
randvoorwaarden voor goed beheer te scheppen” . 
Wethouder Kurvers sprak in de media wel geruststellende woorden, dat 

het slechts een ‘strategische verkenning’ betreft en dat het nog een hele 

tijd gaat duren en nog niets zeker is. Maar uit contacten die wij met 

beleidsmakers van de gemeente hadden, weten we dat de 

woningbouwplannen uiteindelijk uitgevoerd zullen worden. De politieke 

besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de eerste helft van 2020. 

Ook heeft de wethouder zich er over uitgesproken dat hij de 

onderhandelingen met getroffen verenigingen apart wil voeren. Wij zijn 

van mening dat het belangrijk is, dat verenigingen het gesprek met de 

gemeente collectief aangaan. Ook zal de invloed op de gemeentelijke 

politiek groter zijn wanneer zij worden aangesproken door een 

vertegenwoordiging van een groot aantal tuinders. 

Eerder gaven wij aan een platform op te starten, de uitnodigingen 

hiervoor zijn inmiddels verstuurd. In dit platform kunnen bestuurders van 

tuinverenigingen, die door de bouwplannen bedreigd worden, 

overleggen hoe zij samen kunnen optrekken bij dit belangrijke vraagstuk. 

In het kader van ‘samen staan we sterk’ zal men meer kunnen bereiken, 

dan wanneer verenigingen los van elkaar actie voeren.  

Uiteindelijk hopen we dat ook de niet bedreigde verenigingen hun 

collega-tuinders zullen steunen in woord en daad. 

U kunt de kaart met bedreigde gebieden op onze site vinden 

www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl  

Als u wilt weten hoe de situatie op uw vereniging is, kunt u contact 

opnemen met ons. Uiteraard kunt u ook uw bestuur vragen hoe zaken er 

voor staan. 

Wij zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen. 

 

 

Taxatiecursus 
Wanneer een tuinhuisje verkocht moet worden, 
is het zaak dat de waarde op een correcte wijze 
wordt vastgesteld. Verenigingen hebben 
hiervoor hun eigen procedure. Op vrijwel alle 
verenigingen wordt de waarde bepaald door een 
taxatiecommissie.  
Deze commissie heeft een verantwoordelijke 
taak: Men verwacht dat zij op een objectieve en 
deskundige wijze de waarde van de opstallen van 
een tuin vaststelt. Hierdoor weten verkoper en 
koper dat een eerlijke prijs wordt betaald. De 
commissieleden moeten de juiste kennis hebben 
van regels, vergunningen, materialen, 
bouwtechnieken en veiligheid.  
De SVR biedt aan (aspirant) taxateurs een cursus 

aan. In oktober heeft een eerste groep taxateurs 

een pilot van de cursus met succes gevolgd. Zij 

hebben allen een certificaat ontvangen. In 

november en maart bieden wij de cursus opnieuw 

aan voor (aspirant) taxateurs. 

Wanneer u geïnteresseerd bent, praat eens met 

uw bestuur of stuur ons een mailtje. Meer 

informatie leest u in een brochure over de 

taxatiecursus 

 

Contact 

Uit reacties die ons bereiken, begrijpen we dat 

onze nieuwsbrieven goed gelezen worden. 

Maar ook horen wij dat een substantieel aantal 

tuinders de nieuwsbrief niet ontvangt. Daarom 

het verzoek aan al onze lezers:  deel onze 

nieuwsbrieven zo veel mogelijk. 

En wanneer u de nieuwsbrief direct van ons wilt 

ontvangen, stuur ons een berichtje, dan zetten 

wij u op de verzendlijst.  

Graag willen we ook in kaart brengen wie onze 

nieuwsbrieven ontvangen en wat men er van 

vindt. Daarom aan u het verzoek of u een korte 

enquête wilt invullen. Deze enquête vindt u op  

www.volkstuindersbelangen-rijnmond.nl  > 

contact > enquête nieuwsbrief  
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