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NIEUWSBRIEF 

Rotterdamse Bond van Volkstuinders 

november 2017 

 

Eindelijk is het beheerkader voor de volkstuinen 

aangeboden aan de commissie BWB. Alhoewel er 

een aantal goed dingen in staat, zijn er een paar 

zaken die onacceptabel zijn voor de volkstuinders. 

Zo wil de wethouder dat er niet meer op de volks-

tuinen geslapen mag worden (ook niet in het sei-

zoen) en dat de reduc#eregeling voor mensen met 

een smalle beurs op termijn wordt afgescha%. Ook 

vergelijkt hij de Ro(erdamse volkstuinen met Fort 

Oranje en is hij van plan sommige volkstuinen om te 

vormen tot recrea#eoorden. Dit zou voor de mees-

te tuinders een forse kostens#jging betekenen. De 

regels handhaven is prima en excessen tegengaan 

ook. Maar ondersteun dan de vrijwillige bestuur-

ders in plaats met een vingertje naar hen te wijzen! 

Om de wethouder van gedachten te laten verande-

ren is een grote opkomst bij de commissie Bouwen 

Wonen en Buitenruimte noodzakelijk. 

 

KOM DAAROM 22 NOVEMBER 
OM 9.30 NAAR HET STADHUIS! 

Massaal protest tegen 

voorstellen wethouder  

De afgelopen weken heeft de pers vol gestaan met 

protesten tegen het voorstel van wethouder Simons 

om het overnachten op volkstuinen te verbieden. 

Ook RTV Rijnmond besteedde er aandacht aan. 

Lees ook onze facebookpagina! 
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NIEUWSBRIEF RBvV - NOVEMBER 2017 

 

 

De Algemene Ledenvergadering van de RBvV zal op 

25 november aanstaande worden voorgesteld de RBvV 

per 31 december 2017 op te heffen. Er hebben zich 

geen nieuwe bestuurders aangemeld die het stokje 

willen overnemen. Wel is duidelijk dat de huurover-

eenkomsten per 1 januari 2018 zullen overgaan naar 

de S#ch#ng Volkstuinen in Nederland (SVIN). Of als er 

nog steeds geen akkoord is tussen hen en de  

Gemeente, naar de Gemeente Ro(erdam. 

Als de ledenvergadering akkoord gaat met het voorstel 

dan zal de RBvV nog tot eind december 2017 haar ge-

wone werkzaamheden blijven uitoefenen. Daarna valt 

echter het doek. De aan te stellen “vereffenaar” zal de 

lopende zaken tot een goed einde proberen te bren-

gen maar voor nieuwe zaken kunnen de leden niet 

meer op de Strevelsweg terecht. Dat betekent dat het 

lidmaatschap wordt  stop gezet en er ook geen contri-

bu#e meer betaald hoe% te worden.  

Ook wat de grondhuur betre% zullen rechtstreeks met 

SVIN afspraken gemaakt moeten worden.  

 

Vanzelfsprekend worden de leden na het besluit van 

de Algemene Ledenvergadering persoonlijk en per 

brief geïnformeerd over het opheffen van de RBvV en 

de gevolgen hiervan voor hen persoonlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat betekent dat dit waarschijnlijk ook de laatste 

Nieuwsbrief is die u van ons ontvangt. Ook de website 

en de facebookpagina zullen op “zwart “ gaan.  

Vanzelfsprekend een teleurstellend resultaat voor 

degenen die zich de afgelopen jaren met hart en ziel 

hebben ingezet voor met name de belangen van de 

Ro(erdamse tuinders.  

We hopen echter dat we tot op het laatste moment 

nog iets voor u allen kunnen betekenen in de discussie 

met de wethouder over de volkstuinen in Ro(erdam! 

Op 22 november zullen we 

massaal aanwezig zijn bij de 

behandeling van de 

volkstuinnotitie op het 

stadhuis.  

Het zou mooi zijn als we daar 

een enorme stapel met  

mailtjes en brieven aan de 

wethouder zouden kunnen 

overhandigen.  

Schrijf ons dus of mail naar 

yvonne.claassen@rbvv.nl 


