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NIEUWSBRIEF 

Rotterdamse Bond van Volkstuinders—2017 

 

 

Op zaterdag 25 november  

jl. hee� de Algemene  

Ledenvergadering van de 

RBvV met een grote meer-

derheid van stemmen  

besloten de RBvV per 

31.12.2017 op te heffen. 

Belangenbehar$ging blij� 

noodzakelijk zoals de afge-

lopen periode is gebleken. 

Helaas voelt niemand zich 

geroepen om het stokje 

van het huidige bestuur 

over te nemen waardoor 

de RBvV stuurloos dreigde te worden. Na een jaren-

lange speurtocht naar nieuwe bestuurders in deze 

Nieuwsbrief maar ook op Facebook, door directe 

benadering en oproepen bij verenigingen, bleek 

nauwelijks iemand van de 5.000 leden serieus 

bereid om zich op te geven als nieuwe bestuurder. 

Hierdoor kon het bestuur niet anders dan een  

voorstel in te dienen bij de Algemene  

Ledenvergadering om de RBvV op te heffen.  

Dit betekent dat de RBvV vanaf 1.1.2018 formeel 

niet meer bestaat. Tot die $jd blij� de bond nog 

gewoon func$oneren. Nils Berndsen (lid Raad  van 

Commissarissen) werd aangesteld als vereffenaar. 

 

Het ba$g saldo (geld dat overblij� na vereffening) 

zal verdeeld worden onder de aangesloten vereni-

gingen a4ankelijk van het aantal leden dat zich op 

31.12.2017 op de complexen bevindt.  



Ro6erdamse Bond van Volkstuinders—november 2017 

 

Hoe nu verder? 

Tot 1 januari 2018 blijven Mick Heijsteeg en Joop Elderhorst de zaken waarnemen op de Strevelsweg.  

Kweisja Tchang is en blij� de office manager, ook nadat de bond per 31.12.2017 is opgeheven.  

Zij zal Nils Berndsen met raad en daad bijstaan $jdens de vereffeningsperiode.   

Vanzelfsprekend blij� Yvonne Claassen beschikbaar voor Nils en Kweisja bij vragen of ter advisering, 

ook na 1.1.2018. Vanaf afgelopen zaterdag zit zij echter niet meer in het bestuur. 

We hopen dat het contract met SVIN  zo snel mogelijk wordt ondertekend en SVIN aan de slag kan gaan 

met het ondersteunen van de besturen en met het vernieuwen van hun werkwijze. 

Overigens zit Nils Berndsen namens Ro6erdam ook in het bestuur van SVIN.  

Ook nog goed nieuws te melden! 

Inspreken commissievergadering succesvol verlopen. Wethouder doet 

toezeggingen over slapen op de tuin en de reduc�eregeling.  

Handhaving wordt erkend als Gemeentelijke taak. 

Tijdens de commissievergadering van woensdag 22 novem-

ber jl. is er uitgebreid gesproken over het beheerkader volks-

tuinen. Vanzelfsprekend spraken ook vertegenwoordigers 

van de RBvV de commissieleden toe. Een videoverslag is te 

vinden op de website van de Gemeente Ro6erdam. Ruim 

twee uur werd gesproken over de no$$e en de opmerkingen 

die de wethouder in de pers had gedaan over het slapen op 

volkstuinen. Yvonne Wiekens nodigde de wethouder zelfs uit 

om twee weken bij haar op de tuin te logeren. Een aanbod 

dat hij helaas afsloeg. Ook zijn de vele mailtjes en brieven 

die wij mochten ontvangen aan de wethouder overhandigd. 

Voor 1 april 2018 zal er een handhavingskader verschijnen 

waarin duidelijk moet worden hoe de Gemeente Ro6erdam 

haar taak als handhaver gaat oppakken. Veel commissiele-

den vonden dat de Gemeente Ro6erdam de afgelopen jaren 

schromelijk tekort was geschoten in het ondersteunen van 

de volkstuinbestuurders. Een sugges$e van Yvonne Wiekens 

om een soort adviesraad in te stellen werd omarmd. Ook 

vonden de commissieleden dat de RBvV niet verantwoorde-

lijk kan en mag worden gesteld voor de verontreiniging op 

een complex door een drugslab.  

Over dit onderwerp en de vraag waarom volkstuinen niet 

onder maatschappelijk vastgoed vallen, deed de wethouder 

geen concrete uitspraak. Hij zegde wel toe dat de no$$e 

aangepast zou worden en donderdag 30 november aan-

staande in de raad gaat worden vastgesteld. 

Veel tuinders waren aanwezig op de publieke tribune om de 

insprekers te ondersteunen en door hun aanwezigheid het 

belang nog eens te onderstrepen van de no$$e. 

Over de afspraken met SVIN was de wethouder eveneens 

vaag. Hij denkt dat zij er dit jaar nog wel uit zullen komen en 

het contract met SVIN nog voor 31 december 2017 wordt 

ondertekend. Ook zegde hij de commissieleden toe nu eens 

duidelijk te maken hoe de kostendekkende huur nu precies 

is samengesteld. Kortom een redelijk succes maar alertheid 

blij� noodzakelijk! 

   


