
Uitnodiging: zaterdag 26 september 
Inloopmiddag over volkstuinenbeleid 

Beste medetuinders van Wijkergouw, 

Als het goed is hebben jullie inmiddels begrepen dat de gemeente grote plannen heeft 
met de volkstuinparken in Amsterdam. In het Wijkergouwtje heeft een stukje hierover 
gestaan. De gemeente heeft haar toekomstvisie voor de volkstuinparken opgeschreven 
in een nota, die je hier kunt vinden. 

Ons bestuur heeft hierop in de inspraakronde gereageerd.  Het goede nieuws is 
natuurlijk dat ons park waarschijnlijk de komende tien jaar niet hoeft te verdwijnen. 
Maarrr: waar het ook op neerkomt, is dat een flink deel van ons park openbaar zal 
moeten worden en een deel van de tuinen een meer publieke bestemming  zal moeten 
krijgen. Verder gaan de huurkosten substantieel omhoog. Hier  bovenop is Wijkergouw 
ook nog eens 1 van de parken die de spits mogen afbijten. 

Over deze toekomstplannen moet de gemeenteraad nog definitief beslissen. Dat gebeurt 
ergens in het najaar. Het bestuur van Wijkergouw is op dit moment druk bezig, samen 
met andere tuinparken uit Noord, met het praten en bewerken van gemeenteraadsleden 
om te bereiken dat de toekomstvisie meer rekening houdt met onze wensen. Nadat de 
gemeenteraad de toekomstvisie heeft vastgesteld moeten wij als Wijkergouw het 
komende jaar een voorstel maken, dat invulling geeft aan deze nieuwe richting. Om dat 
laatste te doen heeft het bestuur inmiddels een werkgroep ingesteld opgericht. De 
Werkgroep Plan van Aanpak (WPA) voor Wijkergouw.  De leden van de WPA zijn: Klaas 
Breunissen (voorzitter), Wanda Gortzak, Hillechien Meijer, Adri Müller, Tamara La Lau, 
Charl Noordermeer, Leticia Oppenhuizen. Penningmeester Nelleke Bosland woont 
namens het bestuur de WPA-bijeenkomsten bij. 

De WPA wil graag op korte termijn een informatie-middag organiseren. Dit gaat 
zaterdagmiddag de 26e september plaatsvinden. Wij hopen dan met zo veel mogelijk 
tuinders in gesprek te raken over de nabije toekomst. De bedoeling van deze middag is 
om enerzijds de plannen van de gemeente toe te lichten en jullie te informeren waarmee 
het bestuur nu bezig is. Anderzijds willen we als WPA van onze medetuinders horen hoe 
zij  tegen de plannen aankijken. Zijn jullie er blij mee? Hoe kunnen we het zoveel 
mogelijk op een prettige manier vorm geven? Hebben jullie ideeën over de invulling? Je 
zou bijvoorbeeld kunnen denken aan meer kunst, faciliteiten voor de jeugd, pluktuinen… 
er is vast nog meer te bedenken. 

De inloopmiddag zaterdag de 26e is helemaal coronaproof. 

We organiseren drie bijeenkomsten van een half uur in de boerderij voor maximaal 10 
personen per keer. Op de bijeenkomst worden jullie kort door een bestuurslid en een 
WPA-lid geïnformeerd en is er verder tijd voor vragen en discussie. 

Er zijn dus drie bijeenkomsten: 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid
https://wijkergouw.nl/wp-content/uploads/2020/06/reactie-Wijkergouw-uitvoeringsstrategie-volkstuinen20juni2020-1.pdf


Blok 1: 14.00-14.30 uur. 

Blok 2: 14.45-15.15 uur. 

Blok 3: 15.30-16.00 uur. 

Als je zaterdag langs wilt komen, geef je dan s.v.p. op via het 
mailadres: planvanaanpakwijkergouw@gmail.com en naar welk blok je komt. 

Mocht je niet kunnen komen, maar vragen, plannen of mededelingen hebben die hierop 
betrekking hebben, dan zijn wij bereikbaar op dit 
mailadres planvanaanpakwijkergouw@gmail.com. 

Hopelijk tot binnenkort, 

De leden van de Werkgroep Plan van Aanpak 
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