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Geachte heer Kurvers,
Met grote bezorgdheid heeft het AVVN, de landelijke organisatie voor Samen Tuinieren,
vandaag uit de media kennis genomen van de bouwplannen van de gemeente Rotterdam in
de Strategische Verkenning Verstedelijking. Hierbij onze eerste reactie.
Uit de kaarten die zijn bijgevoegd maken wij op dat zeker 9 volkstuinverenigingen die lid zijn
van onze organisatie bedreigd worden door deze plannen. Dit is ongeveer een kwart van het
totaal aantal volkstuinverenigingen in Rotterdam.
Hoewel u benadrukt dat het lange termijnplannen betreft en dat de volkstuinders zich geen
zorgen voor de korte termijn hoeven te maken, is de impact van het naar buiten gebrachte
voornemen groot. Volkstuinverengingen zijn gemeenschappen en zowel deze
gemeenschappen als de volkstuinen zelf vragen lange termijn zorg. Onduidelijkheid over de
toekomst zullen op beide een negatief effect hebben.
In het artikel in het Algemeen Dagblad benadrukt u dat in de sterker verstedelijkte stad
ruimte moet zijn voor groen en sport, naast andere voorzieningen. Dit delen wij en met ons
de duizenden Rotterdamse volkstuinders en zij die op de wachtlijsten staan. Juist in een
verdichtende stad zijn intensief beheerde groenvoorzieningen als volkstuinparken onmisbaar.
Moderne stedenbouw ontwerpt volkstuinen mee als groengebieden die toegankelijk zijn voor
de gebruikers en voor de omwonenden.
Snelle duidelijkheid over het tijdspad van de besluitvorming en directe betrokkenheid van de
volkstuinders bij de planvorming is nu heel hard nodig. Het is onaanvaardbaar als juist nu
het aantal volkstuinen in Rotterdam zou afnemen.
Met vriendelijke groet,
AVVN

Ruud Grondel,
Voorzitter
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