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GROTE VERANDERINGEN: KANSEN OF BEDREIGINGEN ?
Eerder informeerden wij u over de plannen die de gemeente Rotterdam heeft waarbij
volkstuinenparken mogelijk bedreigd worden. Dat er wat gaat gebeuren staat vast. vraag
is: wat ? De gemeente gaat stap voor stap verder en als wij niet in actie komen zal de
gemeente óver en niet samen mét verenigingen gaan beslissen. Daarentegen kunnen
verenigingen de komende veranderingen ook gebruiken als kans om het volkstuinwezen
toekomstgericht te ontwikkelen. Dan zal men wel in de actiestand moeten komen.
De Gemeente Rotterdam heeft een enorme klus te klaren: hoe kunnen ze de te verwachten
bevolkingsgroei in goede banen leiden ? Niet alleen met betrekking tot woonruimte, maar
bijvoorbeeld ook werk en vervoer en met betrekking tot sport, cultuur en recreatie. In dit
kader heeft de wethouder onlangs een ontwerp omgevingsvisie aan de gemeenteraad
gepresenteerd. Via deze link kunt u dit document downloaden.
Deze ontwerp omgevingsvisie kan gezien worden als basis voor de plannen op
deelgebieden, hierin staat onder andere te lezen: “Recreatieve voorzieningen, zoals parken,
volkstuinen …… We willen dat meer mensen van deze voorzieningen gebruik kunnen maken en
dat ze inclusiever zijn….. Dit vraagt om gedeeld gebruik van deze voorzieningen. In sommige
gebiedsontwikkelingen moeten we voor volkstuinen onderzoeken of deze in de huidige vorm
kunnen blijven bestaan of dat ze op andere manieren kunnen worden gebruikt. Deze afweging
werken we verder uit in overleg met betrokken partijen.” (pag. 102) Je kunt deze woorden als
een bedreiging zien, maar ook als een kans. Maar dan moeten we hem wel pakken.
Een groep bestuurders heeft zich verzameld onder de naam Targetgroep, de SVR is hierbij
aangesloten. De Targetgroep is ideeën aan het uitwerken hoe we de bedreigingen kunnen
ombuigen in kansen door ons proactief op te stellen. Niet alleen bestuurders kunnen zitting
hebben in de Targetgroep, ook leden met kennis en ervaring op verschillende gebieden
worden uitgenodigd zich in te zetten. Binnenkort kunt u via uw bestuur nadere vragen
hierover verwachten van de Targetgroep.

MELDPUNT ‘IK ZOEK EEN VOLKSTUIN IN ROTTERDAM’
In april lanceerden wij het meldpunt ‘ik zoek een volkstuin in Rotterdam’ om in beeld te
brengen hoeveel mensen op zoek zijn naar een volkstuin, maar zich niet kunnen
inschrijven omdat veel verenigingen een inschrijfstop hebben en de wachtlijsten lang zijn.
Tijdens een congres dat begin juli is gehouden hebben wij de tussenstand van eind juni
gegeven. Op de volgende pagina vindt u deze informatie.

TAXATIECURSUS
Wanneer de omstandigheden het toelaten, zullen wij in september weer een cursus geven. De exacte data zullen we
in overleg met de deelnemers plannen.
Er zijn nog enkele plekken vrij, dus u kunt zich nog opgeven. Via deze link kunt u een brochure downloaden.
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MELDPUNT ‘IK ZOEK EEN VOLKSTUIN IN ROTTERDAM’ TOONT TEKORT AAN

Er waren eind juni 355 aanmeldingen bij het meldpunt, waarvan 280 zich niet hebben ingeschreven bij een vereniging.
Deze vertegenwoordigen 930 mensen. In vrijwel alle gevallen had men zich niet ingeschreven, omdat verenigingen
een ledenstop hadden of omdat de wachtlijsten erg lang zijn. Als we in ogenschouw nemen dat ongeveer de helft van
de verenigingen naar het meldpunt verwijzen en dat we slechts drie maanden onderweg zijn, liggen de werkelijke
cijfers veel hoger. Je kunt dus concluderen dat er inderdaad een flink tekort aan volkstuinen is.
We hebben ook de leeftijd in beeld gebracht, hieruit blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de aanmeldingen flink lager
ligt dan de gemiddelde leeftijd van de huidige tuinders. Veel aanmeldingen zijn gezinnen met kinderen, bovendien
heeft een groot aandeel geen tuin bij het huis. Als je daar bij optelt, dat veel aanmeldingen komen uit de dichter
bevolkte wijken met minder groen, kan je concluderen dat er ook kwalitatief gezien een grote behoefte is aan
volkstuinen.
Tijdens het congres hebben we een oproep gedaan aan de aanwezige verenigingen om het meldpunt duidelijk
zichtbaar te laten zijn voor degenen die een tuin zoeken, zodat meer zoekenden zich aanmelden en dus de gegevens
representatiever worden.
Verenigingen kunnen via de SVR posters voor een publicatiebord krijgen die verwijzen naar het meldpunt.
Overigens telde het meldpunt op het moment dat deze nieuwsbrief werd gepubliceerd inmiddels 425 aanmeldingen.
Onderstaande grafieken geven de verdeling van de aanmeldingen weer gekeken naar leeftijdscategorie, wel of geen kinderen en wel of geen tuin bij het woonhuis.

Onderstaande kaarten geven aan uit welke delen van de gemeente Rotterdam de aanmeldingen kwamen. De grijze gebieden vallen buiten de gemeente
Rotterdam, dus degenen uit deze gebieden die zich hebben aangemeld komen niet in aanmerking voor een tuin in Rotterdam.

