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Beste tuinders van Wijkergouw,
Het zijn enerverende weken voor de toekomst van Wijkergouw en andere tuinparken in de
stad. In deze nieuwsbrief geven we jullie een beknopte samenvatting van de stand van zaken.
Verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck heeft de forse huurverhoging
ingetrokken en excuus aangeboden voor haar aanpak: ‘We hebben het verkeerd gedaan’.
Deze woorden sprak de wethouder afgelopen maandagavond (7 december) tijdens een
digitale meeting met alle volkstuinbesturen.
Namens het bestuur van Wijkergouw heb ik ter plekke aangegeven dat het fijn is dat de
huurverhoging niet doorgaat en dat wij ons daarnaast ook sterk maken voor langdurige
huurcontracten omdat voor ons het ontwikkelen van biodiversiteit een belangrijk thema is.
Wij vinden ook dat de 20% openbaarheid de bom is onder het verenigingsleven van het park
is en van tafel moet.
Die avond bleek dat een aantal parken een alternatief plan hebben gemaakt. Dit plan is door
aantal tuinparken en het bestuur van de Bond ondertekend.
Dinsdagavond (8 december) had de gemeente een speciale inspraakavond georganiseerd.
Meer dan 120 tuinders van verschillende tuinparken hielden gloedvolle betogen binnen de
hen toebedeelde twee minuten. Zij spraken over het belang van de volkstuinen, het sociale
aspect, de biodiversiteit, de veiligheid en onderbouwden hun kritiek op de gemeentelijke
plannen. Ook een aantal tuinders (en hun kinderen) van Wijkergouw brachten bezwaren en
wensen naar voren. Namens het bestuur heeft Klaas Breunissen ingesproken. Kern van de
inspraakreactie van het bestuur:
- Veeg dat 20% openbaarmakingsvoorstel van tafel. Werk samen met ons om de
tuinparken nog aantrekkelijker te maken met voorzieningen en mogelijkheden voor
niet-tuinders.
- Bouw voort op wat de tuinders nu vrijwillig en gratis doen aan groenbeheer en sociale
cohesie. Houdt de volkstuinen betaalbaar en voor lange termijn, veel langer dan
twintig jaar, in stand.
De tekst van de bestuursinspraak kun je hier vinden.
De dag (woensdag 9 december) erna besprak de gemeenteraadscommissie de plannen van de
wethouder. Ook daar bood de wethouder haar excuses aan dat het zo mis was gegaan. Alle
fracties stuurden haar terug om een nieuw plan te maken, samen met de volkstuinparken.
Een plan van onderop, dat breed gedragen wordt.
Het laatste nieuws dat zojuist is binnengekomen (donderdag 10 december): het Bondsbestuur
is afgetreden. Lees hier de Bondsbestuur Aftreedbrief.

Hoe nu verder?
- De gemeente wil een werkgroep met de Bond, een vertegenwoordiging van
zelfstandige parken (en een delegatie van parken aangesloten bij de Bond). Doel van
deze werkgroep is elkaar te vinden op gezamenlijke uitgangspunten en aanpak
- Discussies zullen onder andere gaan over de huurprijs, de riolering, de
toegankelijkheid (openbaarheid is van de baan), enz.
- De aanpak in plaats van top-down vooral per tuinpark aansluiten bij actuele
ontwikkeling en bottom up een plan van aanpak samenstellen.
Aanstaande zaterdag zal het bestuur bespreken hoe nu verder.
In ieder geval samenwerken met de andere parken en de Bond en aan de slag op het park –
inventariseren van ideeën, initiatieven die bij tuinders leven. Samen zijn we Wijkergouw.
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