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Bekijk de webversie

Excuses van de wethouder, maar we zijn
zeker nog niet gerustgesteld!
“Ik had het idee dat we goed op weg waren met elkaar.
Excuses voor wat het voorstel voor huurverhoging teweeg
heeft gebracht, dat is misgegaan. Ik wil echt met jullie om
tafel om in gesprek te raken om het vertrouwen terug te
krijgen en te werken aan een gezamenlijk plan en
doelstellingen afspreken. De raadscommissie van
woensdag gaat wel door maar verder moeten we op adem
komen”.
Dit is kort samengevat de reactie van wethouder Marieke
van Doorninck van Groen Links op de vele protesten die er
op de Nota van Beantwoording inzake de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid binnenkwamen.
En passant werd ook gerefereerd aan de grote hoeveelheid
handtekeningen die de petitie, georganiseerd vanuit de
zelfstandige volkstuin-verenigingen, in korte tijd
kreeg (27.390 stemmen).
Deze uitspraken deed de wethouder in een digitale vergadering met zowel de
vertegenwoordigers van de Bond van Volkstuinders als de zelfstandige volkstuinen. Van
Linnaeus namen Herman Esveld van het bestuur en Tineke de Rijk van de ledenraad aan dit
gesprek deel. De bedoeling is om in januari te starten met het overleg met als resultaat
medio februari de hoofdlijnen en doelstellingen in overleg met alle betrokkenen op te
stellen. Daarbij zal ook een alternatieve nota “Het betere alternatief”, opgesteld door Erik van
der Putten en mogelijk nieuwe voorzitter van de Bond van Volkstuinders, volgens de wethouder
naast het huidige plan gelegd worden.
Huurverhoging
De huurverhoging is een belangrijk deel van dit overleg. Want waarom ineens zo veel en in zo’n
korte tijd? De noodzaak van investeren in bijvoorbeeld riolering werd genoemd. Maar ook de
parken die al riolering hebben, gaan fors in prijs omhoog. Los daarvan zijn er ook meer
milieuvriendelijke alternatieven denkbaar. Het idee dat “arme” tuinders door tuinders met meer
draagkracht, wat ze wel weer noemde, gesubsidieerd moeten worden is ook onacceptabel. Dan
zou het bestuur inzage in inkomens moeten krijgen. Bovendien wordt het dan voor mensen met
een modaal of iets daarboven inkomen ook onbetaalbaar om een tuin te hebben. Los van het
idee past dat niet bij taken van een vrijwillig bestuur, dit moet je niet willen.
Ook houdt de wethouder vast aan het idee dat de huren “geharmoniseerd” moeten worden en
dat meer Amsterdammers van de “parken” (het woord volkstuin gebruikt ze geen een keer)
moeten kunnen genieten dus: openbaar toegankelijk. Als doelstellingen worden door haar
verder het hebben van wandelroutes, activiteiten voor derden en toegankelijkheid
genoemd. Per tuin zal er dan aan de hand van de nieuwe geformuleerde doelstellingen een
plan van aanpak opgesteld worden. Als zelfstandige volkstuinen hebben we benadrukt eigen
standpunten in te willen nemen. Er zal dus nog heel wat onderhandeld moeten worden.

De politiek (gevoerde gesprekken met de fracties)
Vanaf vrijdag is er door vertegenwoordigers van Linnaeus, Frankendael en de Federatie
gesproken met raadsleden van Groen Links, de Ouderenpartij, de VVD en CDA.
Het CDA kwam met drie man naar de tuin en heeft zowel een rondje bij ons als over
Frankendael gelopen. Raadslid Diederik Boomsma gaf aan al in september bij de Algemene
Beschouwingen aan de bel getrokken te hebben: denk niet teveel vanaf de tekentafel, sluit aan
op de verschillende situaties. Hij gaf aan dat de huurprijzen mede door het Grondbedrijf van de
gemeente opgesteld zijn en dat op de stadsgrond gebaseerde normen niet voor de volkstuinen
zouden moeten gelden.
De VVD was met name opgevallen dat er geen financiële planning/strategie is. Men stelde veel
inhoudelijke vragen.
De Ouderenpartij legde de nadruk op de gevolgen van de enorme huurverhoging en dat
ouderen daardoor hun tuin niet zouden kunnen houden. Al deze fracties maakten een actieve
indruk in het willen doorvragen over de nota van beantwoording.
Groen Links raadslid Nienke Renssen stond open voor het gesprek zoals dat heet, onze
informatie over dat we nu zelf het openbaar deel onderhouden en dat dat de gemeente veel
geld scheelt kwam op zich goed over.

De vervolgstappen
Inspraakavond vanavond
Vanwege grote belangstelling van insprekers organiseert de gemeenteraad van Amsterdam een
speciale inspreekavond over Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. Deze vindt digitaal plaats
op dinsdagavond 8 december van 19:30 uur tot 22:00 uur. De avond is voor iedereen live te
volgen via de website van de gemeenteraad
Namens Linnaeus zal Herman Esveld onze belangen behartigen U kunt deze inspraak avond
live volgen (klik hier)
Petitie overhandigen op 9 december aan de wethouder
Op woensdag 9 december 2020 zijn we opnieuw op bezoek bij de wethouder om 13.00 uur om
de petitie te overhandigen!
Behandeling in de raad
Op woensdag 9 december 2020 zal de nota Uitvoeringstrategie volkstuinen besproken worden
in de raad en staat op de agenda bij ruimtelijke ordening. Dit is ook live te volgens via deze
link. (klik hier)
In januari zal vervolgens gekomen worden tot een nieuw voorstel die naar de raad zal worden
gestuurd en worden behandeld in februari 2021.
Het plan “Het betere alternatief”
Er is afgesproken dat de zelfstandige volkstuinen gaan kijken naar het plan:
“het betere alternatief”, deze is ons inziens nog niet compleet en de nemen hierover een
eigen standpunt in. Het wordt wel al ondersteund door de meeste volkstuinen aangesloten bij de
bond.
We gaan in overleg met diverse partijen om in gezamenlijkheid te kunnen komen tot
“het beste alternatief” Dit om te voorkomen dat de wethouder straks teruggrijpt naar de
huidige plannen.
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