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1.

Beleidsplan 2012 - 2017
Waarom een nieuw beleidsplan?
Dit beleidsplan is geschreven in de, bijna honderdjarige, traditie om een
helder beeld te geven van de doelstellingen die in onze vereniging leven.
Meer informatie over de ontwikkeling binnen onze vereniging vindt u in
eerdere beleidsplannen zoals ‘Samen Sterk’ (1998) en ‘het Evaluatieverslag
2007’. Elementen uit eerdere plannen die niet voltooit zijn, vindt u terug in
dit beleidsplan.
We zijn ons er van bewust dat tijdens de periode dat dit plan loopt, er
ontwikkelingen zullen zijn die we nu nog niet kunnen voorzien.
Daarom zal het bondsbestuur op de Bondsvergadering in december 2011
een voorstel doen voor de beleidsvoornemens van het komende jaar. Ook
zal er in de komende jaarverslagen een overzicht worden opgenomen van
datgene wat nog niet is afgerond en in behandeling is.
Dit beleidsplan moet dienen als leidraad voor de bestuurders van de Bond
en van de afdelingen. Het geeft tevens de individuele leden meer inzicht in
wat zij van de Bond en hun afdelingsbestuur mogen verwachten. Het biedt
ook informatie over de activiteiten van de Bond en in het bijzonder over de
prioriteiten die gesteld dienen te worden.
De titel van dit beleidsplan is “Doel Bewust ”. Het beleidsplan
2012–2017 is bedoeld als een handvat om gezamenlijk het doel te bereiken
en te handhaven, en dat op een bewuste manier voor alle facetten van het
volkstuinwezen.
In de komende periode streeft het bondsbestuur er dan ook naar de
samenwerking met de afdelingsbesturen en de leden te verbeteren.
Ook de externe samenwerking zal geoptimaliseerd moeten worden. Dit
beleidsplan dient daarom tevens als richtinggever voor het overleg met
onder andere gemeenten, stadsdelen en milieuorganisaties. Daarnaast wordt
er ook gestreefd naar een samenwerking met zelfstandige
volkstuinverenigingen in de regio Amsterdam.
Een goede samenwerking op alle fronten zal de positie van het volkstuinwezen versterken.
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2.

BOND VAN VOLKSTUINDERS
De Bond van Volkstuinders in Amsterdam is een vereniging van
29 afdelingen, die tuinen beschikbaar stelt aan leden. De Bond is opgericht
in 1917 en heeft zijn tuinparken in Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer
en Almere.
Eind 2010 bedroeg het aantal leden ca. 6.000, maar het aantal gebruikers is
vele malen hoger omdat hele gezinnen en talloze bezoekers van de
volkstuinen gebruik maken.
Daarnaast bevatten de wachtlijsten voor de diverse tuinparken de namen
van bijna 3.000 aspiranten.
In tegenstelling tot vroeger is er op het ogenblik duidelijk sprake van een
veel bredere spreiding van leeftijden en blijken de volkstuinen in veel
gevallen een goed middel om Nederlanders en mensen van nietNederlandse afkomst met elkaar te doen samenleven en samenwerken.
Onder de nieuwe leden bevinden zich ook een groot aantal jonge gezinnen
met kinderen, één ouder gezinnen, werkende alleenstaanden,
deeltijdwerkers en vervroegde uittreders. Ook hebben de laatste jaren steeds
meer hoger en middelbaar opgeleiden hun weg naar de volkstuin gevonden.
De Bond heeft drie soorten tuinparken:
•
•
•

23 verblijfsrecreatieve tuinparken - met mogelijkheid tot
overnachting van 1 april tot 1 oktober;
3 dagrecreatieve tuinparken - sier- en/of moestuinen met of zonder
huisje/schuurtje/kas. Op deze tuinen mag niet overnacht worden; en
3 nutstuinparken - veelal kleine moestuinen met of zonder een klein
schuurtje/kas.

De terreinen, waarop de tuinparken zijn gevestigd, worden door de Bond
rechtstreeks gehuurd van de lokale overheid en in gebruik gegeven aan de
leden.
De Bond is een vereniging met rechtspersoonlijkheid. De tuinparken zijn de
afdelingen van de Bond en bezitten geen rechtspersoonlijkheid. Het bestuur
van de Bond bestaat uit vrijwilligers.

2

De werkzaamheden zijn talrijk:
• de Bond zet het algemeen beleid uit;
• sluit met de gemeenten/stadsdelen huurcontracten af voor de terreinen;
• incasseert via de afdelingen o.a. de grondhuur en verzekeringspremies;
• voert overleg met de afdelingen, overheidsinstellingen (zoals
gemeenten/stadsdelen), gemeentelijke diensten, waterschappen en
met andere landelijke en/of lokale koepels.
De Bond is een bestuurlijke organisatie, bestaande uit:
De Bondsvergadering is de algemene vergadering en heeft alle
bevoegdheden, met uitzondering van die welke expliciet aan het
bondsbestuur of andere organen door de wet of statuten zijn toegewezen.
Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de
Bond en de dagelijkse gang van zaken.
Het bondsbestuur wordt ondersteund door het bondsbureau.
Bondscommissies:
Assurantiecommissie
Bondsbouw- en Taxatiecommissie
Bondstuin- en Taxatiecommissie
Commissie van Beroep

Commissie van Goede Diensten
Financiële commissie
Milieucommissie
Tuchtcommissie

Redactie (voor het bondsblad “Vroegop”)
Projectmanager voor:
Infrastructuur.
Veiligheidsdeskundige:
ARBO, salmonella en speeltoestellen.
Afdelingsbesturen van de tuinparken:
De tuinparken hebben ieder een eigen bestuur, dat zelfstandig uitvoering
geeft aan het beheer van de parken. Dit gebeurt binnen de randvoorwaarden
die worden gesteld door de besluiten van de bondsvergadering, de statuten
en reglementen van de Bond en het huishoudelijk reglement van de
afdeling.
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3.

TOEKOMSTVISIE IN VOGELVLUCHT
Voor een grote groep stadsmensen heeft de volkstuin zich ontwikkeld tot
een zeer populaire en veelomvattende vrijetijdsbesteding - en niet alleen in
Nederland. Alleen al in Europa zijn ongeveer tien miljoen volkstuinders
georganiseerd.
Bij de Nederlandse bestuurders en andere beleidsvoorbereiders valt dit
onderwerp nog vaak tussen de wal en het schip. Door een betere
samenwerking met de diverse instanties zal er meer begrip worden
gekweekt voor de noodzaak van (betaalbare) tuinparken - in de
woonomgeving en niet daarbuiten en in de (hoofd)groenstructuur en
bestemmingsplannen, waarin dergelijke parken voor alle partijen een
vaststaand feit behoren te zijn.
Volkstuinen zijn een waardevolle stadsvoorziening. Zij verdienen een
volwaardig geïntegreerde plaats bij de belangenafweging met betrekking
tot stedelijke voorzieningen.
Het gegeven dat op, en in de nabije omgeving van, de volkstuinen de natuur
zich herstelt en er een groot assortiment van dieren en planten wordt
waargenomen, lijkt vaak nog onvoldoende bekend te zijn.
Volkstuinen bieden de jonge en oudere stadsbewoner daarnaast de
mogelijkheid tot meer bewegingsvrijheid, ruimte en rust, wat ook
hedendaagse medische problemen, zoals burn-out, ten goede komt.
Integratie van tuinparken in stadsuitbreiding- en stadsvernieuwingswijken
door het benadrukken van het openbare karakter is noodzakelijk. Een goede
relatie met buurtbewoners is belangrijk en waar nodig moet aan verbetering
gewerkt worden. Indien tuinparken een grotere meerwaarde voor de wijk
kunnen creëren, hebben zij bestaansrecht. Goede afspraken met de
besluitvormende instanties zijn daarbij een noodzaak.
De Bond van Volkstuinders zet nieuwe lijnen uit gericht op de toekomst.
Daarom moet ook de samenwerking versterkt worden - zowel binnen de
Bond als met de niet aangesloten volkstuinverenigingen.
De tuinparken zelf moeten zich er meer van bewust worden dat zij
veranderingen toe moeten laten om de toekomst van de parken te kunnen
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garanderen en hun meerwaarde te bewijzen in de nabij gelegen wijken en
buurten.
Ook wil de Bond met dit beleidsplan een brug slaan tussen iedereen die het
belang ziet van een milieubewuste groenvoorziening in de stad.
Daarom brengt de Bond dit beleidsplan niet alleen onder de aandacht van
zijn leden maar ook onder de lokale besturen, de media, de politieke
partijen, milieu- en natuurorganisaties en de inwoners van de stad.

De kern van dit beleidsplan moet worden
gevormd door; de continuïteit, bereikbaarheid,
betaalbaarheid en ecologische waarde van de
tuinparken, en de samenwerking met
overheden, milieu- en natuurorganisaties en
buurtverenigingen, evenals het versterken van
de interne organisatie.
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DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN
EN AKTIEPUNTEN

4.

In de statuten van de Bond staan de formele doelstellingen op termijn
verwoord. In dit beleidsplan echter worden de meer actuele doelstellingen
omschreven.
De belangrijkste doelstelling is uiteraard het behartigen van de
belangen van de leden en aspiranten.
Het is van belang dat de leden de invulling van hun vrijetijdsbesteding, het
volkstuinieren, optimaal kunnen voortzetten in de toekomst. Hierbij moet
niet slechts gedacht worden aan bestaande leden, maar ook aan mensen die
de behoefte aan het tuinieren vlakbij huis nog willen ontwikkelen. Ondanks
de groeiende druk van wettelijke voorschriften blijft de Bond er toch naar
streven om zijn leden zo lang mogelijk in staat te stellen de volkstuin
betaalbaar te behouden. Ook wordt gestreefd naar uitbreiding van het aantal
tuinparken in Amsterdam en in de regio, om zodoende nieuwe leden de
kans te geven niet alleen om te gaan met de natuur, maar ook om sociale
contacten te onderhouden.
Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn twee zaken belangrijk, namelijk:
a.

Een goed functionerende organisatie; die gemeenschappelijke
belangen beter behartigt.

b.

Goede communicatie; waardoor de doelstellingen van de Bond
intensiever gecommuniceerd worden met de maatschappij, overheid en
politiek, milieuorganisaties en andere betrokken instanties.
Gemeenten/stadsdelen zijn de verhuurders van de terreinen en leveren
daarom een belangrijke bijdrage aan de tuinparken. Overleg en
samenwerking is daarom van groot belang.
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4.1 CONTINUÏTEIT VAN BESTAANDE EN, ONTWIKKELING
VAN, NIEUWE TUINPARKEN
-

Lange termijn huurcontracten voor de bestaande tuinparken
De continuïteit van de bestaande tuinparken heeft een hoge prioriteit. Zoals
eerder genoemd, de Bond heeft geen terreinen in eigendom, deze worden
gehuurd van de gemeenten. Het in eigendom verkrijgen van grond zou de
rechtszekerheid van de tuinparken uiteraard ten goede komen, maar zou
sterk afbreuk doen aan de betaalbaarheid van de tuinparken. Desondanks
wordt het in eigendom verkrijgen van grond, door koop of erfpacht, niet bij
voorbaat uitgesloten.
De betekenis van een tuinpark als een belangrijke groenvoorziening in de
stad wordt nog vaak onderschat. Het belang van tuinparken wordt erkend,
maar bijvoorbeeld niet vertaald in langdurige huurcontracten. Gestreefd
wordt naar een officiële acceptatie door de diverse instanties van het
blijvende belang van tuinparken, door opname van de parken in de (hoofd)groenstructuur en/of opname in bestemmingsplannen.
Handhaving van tuinparken in een dynamische omgeving als de grote stad
kan echter alleen als het aanbod gevarieerd is en er een eigentijds karakter
aan het imago van de volkstuin gegeven wordt.
Contracten met een zo lang mogelijke huurtermijn van ten minste 10 jaar,
maar bij voorkeur 25 jaar en zonder tussentijdse opzeggingsclausules,
komen de continuïteit ten goede. Tevens zullen deze contracten meer
duidelijkheid bieden aan de leden en direct omwonenden. Overleg hierover
met de desbetreffende instanties zal dan ook plaatsvinden.
-

Het voorkomen van het opheffen van tuinparken.
In 1970 zijn alle bestaande tuinparken op terreinen van de gemeente
Amsterdam permanent verklaard. Dit betekent dat bij een eventuele
opheffing, de gemeente garant staat voor een financiële vergoeding en een
nieuwe locatie. Onder een nieuwe locatie wordt door de Bond een
gelijkwaardig terrein qua oppervlakte, aantal tuinen en infrastructuur
verstaan.
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Ondanks deze positieve afspraken richt de Bond zich toch op het
voorkomen van een verplaatsing (lees: opheffing) omdat het inrichten van
een nieuw terrein als tuinpark desastreuze gevolgen heeft voor in het
bijzonder de oudere tuinders. Verplaatsing betekent voor oudere tuinders
dikwijls het einde van de volkstuin.
Bij verplaatsing zal niet alleen de ecologische ontwikkeling van het
tuinpark ernstig worden verstoord. Voor veel mensen is het uiterst
demotiverend hun plekje te zien verdwijnen, waarin zij vele jaren, vaak
bijna hun hele leven, al hun tijd en moeite hebben gestoken. Veelal hebben
zij een emotionele binding met hun volkstuin en hun medetuinders. Dit
wordt bevestigd in het rapport “Volkstuinen: de groene tankstations van de
compacte stad” (een sociologisch onderzoek naar de betekenis van
volkstuinen in relatie tot de toekomstmogelijkheden voor het Amsterdamse
volkstuinwezen).
-

Nieuw op te richten tuinparken
Bij het oprichten van nieuwe tuinparken binnen de “ring” van Amsterdam
zal het gemeentelijk beleid worden gevolgd, namelijk “alleen nuts- en
dagrecreatieve tuinparken”.
Buiten de “ring” wordt vooral rekening gehouden met zo kort mogelijke
afstanden naar de woongebieden, enerzijds met het oog op oudere leden en
de minder draagkrachtigen, en anderzijds om de mobiliteit te beperken. Bij
gemeenten/stadsdelen wordt daarom aangedrongen om hier bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen rekening mee te houden. Zo ook met opname in
de Hoofdgroenstructuur, waarin ook alle andere tuinparken van de Bond in
Amsterdam zijn opgenomen sinds 2010.

4.2

BETAALBARE VOLKSTUINEN
De kosten voor een volkstuin worden zo laag mogelijk gehouden, zodat
deze geen drempel hoeft te vormen voor minder draagkrachtigen. Daarom
zal de differentiatie van de volkstuinen in oppervlakte en soort gebruik
(verblijfstuin, dagrecreatie en nutstuinen) worden vergroot.
In het verleden waren volkstuinen vooral aantrekkelijk voor de lagere
8

inkomensgroepen. Tegenwoordig, echter, is een volkstuin een invulling van
vrijetijdsbesteding voor alle lagen van de bevolking. Met de sociaal
zwakkeren wordt echter nog steeds in grote mate rekening gehouden.
Recreatie dichtbij huis is voor hen een absolute voorwaarde, aangezien zij
voor recreatie verder weg veelal de middelen niet hebben. Bovendien biedt
het volkstuinieren, behalve de nodige ontspanning en inspanning, ook de
sociale contacten die bij een vereniging horen.
Om betaalbaarheid te kunnen garanderen richt de Bond zich op de volgende
punten:
•

Het handhaven van de mogelijkheid van een lening door de Bond voor
het bekostigen van een tuinhuisje, ook bij overname.

•

De mogelijkheid voor leden om bij de afdelingen een regeling te
bewerkstelligen voor een gespreide betaling.

•

Het systeem van (gemaximaliseerde) uniforme taxatieprijzen voor tuin
en opstallen, uitgevoerd door de tuin- en bouwcommissies van de
tuinparken, blijft gehandhaafd.

•

Collectieve verzekeringen zijn belangrijk om de kosten van een
volkstuin zo laag mogelijk te houden.

•

De bondsdrukkerij zal ook de kosten laag houden voor de afdelingen

•

Het plaatsen van individuele watermeters op de tuinparken zal worden
bevorderd. Door een (dan) individuele doorberekening van het
watergeld, kan elke tuinder deze kosten zelf in de hand houden.
Bovendien blijkt in de praktijk dat het totale watergebruik van een
tuinpark dan afneemt. Dit is dus milieuvriendelijker en heeft tevens
een positieve invloed op de rioolbelasting en waterzuiveringskosten.

Met het oog op de openbaarheid en de toenemende natuurwaarde van de
tuinparken, is het gewenst dat meer middelen van de lokale overheden
beschikbaar komen.

4.3

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
Imagoverbetering, werving en publiciteit zijn van het grootste belang om
het volkstuinwezen in een steeds ontwikkelende stad als Amsterdam te
kunnen handhaven.
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Om deze reden wordt er een bondscommissie Public Relations ingesteld.
Deze commissie dient sponsors aan te trekken om de kosten van de diverse
activiteiten te financieren.
De public relations activiteiten zullen gericht worden op de bevolking,
milieu- en groenorganisaties, lokale overheden en de politiek.
-

Bevolking
Buurtbewoners zullen beter geïnformeerd worden over tuinparken als
groenvoorziening en recreatieve voorziening in de stad, evenals het gebruik
daarvan door niet-volkstuinders. Ook de grotere variëteit van planten en
dieren in de stedelijke omgeving dient onder de aandacht te worden
gebracht. Deze publiciteit wordt afgestemd op verschillende
bevolkingsgroepen.
Bij de huidige volkstuinders moet meer begrip komen voor het soms
“anders” tuinieren door een aantal minderheidsgroeperingen.

-

Lokale overheden
De lokale overheden zullen meer betrokken worden bij het wel en wee van
de tuinparken door hen naast de gebruikelijke overlegsituaties frequenter te
informeren over geplande activiteiten. Daarbij zullen zij vaker worden
uitgenodigd voor een bezoek aan de tuinparken.
De communicatie met de regio Amsterdam wordt helaas bemoeilijkt
doordat de bevoegdheden over vele stadsdelen en/of gemeentelijke diensten
verspreid zijn. Met een groot aantal stadsdelen vindt vruchtbaar overleg
plaats. Het spreekt echter voor zich dat, wanneer het beleid ten aanzien van
de tuinparken centraal zou worden bepaald, de resultaten efficiënter tot
stand zouden komen. In de huidige situatie moeten, voor het maken van
gelijkluidende afspraken voor de 29 tuinparken, besprekingen plaatsvinden
met 8 verschillende gemeenten / stadsdelen. Zie ook het overzicht in Bijlage
1. De Bond streeft naar een centrale overlegmogelijkheid.

-

Politiek
De Bond zal de politieke partijen benaderen om de meerwaarde van de
tuinparken in het stadsgroen te onderstrepen.
Een deel van de voorlichting wordt centraal uitgevoerd, zoals het verzorgen
van voorlichtingsmateriaal, de periodieke volkstuinmarkt en rondleidingen,
10

en onderzoek naar de mogelijkheid om de namen van de tuinparken te
vermelden op de lokale bewegwijzeringen wijkgidsen en stratenboekjes.

4.4

TUINPARKEN ZIJN NIET VOOR VOLKSTUINDERS
ALLEEN

Een tuinpark is openbaar toegankelijk en daarom ook een wandelpark voor
niet-tuinleden. Door meer vormen van recreatie aan te bieden, kunnen de
tuinparken voor de stad en buurt aan betekenis winnen.
Activiteiten met een openbaar karakter op de tuinparken moeten op een
positieve wijze naar buiten worden gebracht. Ook zaken die zich op de
parken afspelen met een educatief, ecologisch en/of milieuvriendelijk
karakter moeten meer via de pers naar buiten komen.
Daardoor wordt een sterkere verwevenheid bewerkstelligd met de
omgeving. Niet alleen de tuinleden, maar ook de buurtbewoners en andere
belangstellenden moeten trots zijn op “hun tuinpark dat niet meer valt weg
te denken uit hun buurt”.
Samen met de plaatselijke overheden dient een tuinparkfonds te worden
opgericht om de maatregelen, die voortvloeien uit een vergroot recreatief
medegebruik, te financieren. Mogelijkheden tot het verkrijgen van de
nodige middelen zullen worden onderzocht. Door zelfwerkzaamheid
kunnen de kosten tot een minimum worden beperkt. De voorwaarden voor
gebruikmaking van het fonds zullen duidelijk worden omschreven.
Het fonds zal centraal worden beheerd, opdat maatregelen niet ad hoc, maar
gecoördineerd plaats zullen vinden. Dit zou bij voorkeur in samenwerking
met de gemeenten/stadsdelen kunnen gebeuren.
De mogelijkheden voor het realiseren van openbare toegankelijkheid zullen
per tuinpark worden bekeken. Elk park zal aan de hand daarvan zelf een
plan van aanpak kunnen opstellen. Samenwerking met de Bond,
gemeente/stadsdelen (met name de afdelingen “groen”) en
maatschappelijke organisaties is hierbij van groot belang. Zo zal er onder
andere aandacht worden besteed aan de volgende punten:
•

Publicatie in de buurt over wandelmogelijkheden en activiteiten op de
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tuinparken;
•

Betere bereikbaarheid vanuit de buurt, bijvoorbeeld door de aanleg van
wandel- en fietspaden rond de tuinparken;

•

Verbetering van de bewegwijzering naar de tuinparken;

•

Aanwezigheid en aanduiding van wandelroutes in het park;

•

Aantrekkelijkheid als wandelpark, onder andere door (meer)
zichtbaarheid van de tuinen en de kwaliteit van het openbaar groen;

•

Aanwezigheid van recreatieve voorzieningen, zoals rustpunten (bankjes), speelweide, bloementuin, heemtuin, vlinder- en bijentuin,
bijenhoudertuin, watertuin, “snoephoek” (algemene tuin waar allerlei
vruchten worden gekweekt zoals bessen, appelen, peren, bramen,
frambozen - iedereen kan hiervan proeven);

•

Onderzocht zal worden in hoeverre het interessant is voor de lokale
overheden en/of kunstenaars om kunstwerken op de tuinparken te
plaatsen;

•

Aanwezigheid van educatieve voorzieningen, zoals informatiemateriaal bij een voorlichtingspunt, voorbeeldtuinen en eventueel een
aantal schooltuintjes;

•

Aanleg van tuinen voor gehandicapten; en

•

Het oprichten van “zorghuisjes”.

Om de toegankelijkheid te vergroten wordt bij voorkeur gekozen voor een
beter gebruik van de bestaande ingangen en niet voor uitbreiding van het
aantal ingangen.
De verbetering van de openbaarheid moet zodanig gerealiseerd worden dat
dit niet leidt tot vergroting van de kansen op inbraak en vandalisme. De
hekken blijven daarom gehandhaafd, met dien verstande dat wandelmogelijkheden worden geboden tussen zonsop- en zonsondergang. Buiten deze
periode mag het tuinpark gesloten zijn voor wandelaars/niet-leden.
Andere vormen van recreatief medegebruik zullen door de tuinparken zelf
worden uitgewerkt. Per park worden de mogelijkheden bekeken. Het
bondsbestuur heeft hierbij een sturende rol. Te denken valt aan:
•

Het ter beschikking stellen van de clubhuizen voor sociaal culturele
activiteiten waardoor de tuinparken bijdragen aan wijkactiviteiten;
12

•

Instituten uit de buurt zoals scholen, bejaardencentra en
verzorgingstehuizen clubhuizen ter beschikking stellen en zoeken naar
meer samenwerking;

•

Het beschikbaar stellen van moestuintjes voor kinderen uit de buurt;

•

Via de lokale media en wijkcentra buurtbewoners betrekken bij diverse
verenigingsactiviteiten; en

•

Op de tuinparken, eventueel in samenwerking met de buurtbewoners,
ontmoetingsplaatsen te creëren met sport- en spelfuncties, zoals jeude-boulesbanen, stenen tafeltennistafels, zitjes met schaak- en
damborden als tafelblad en kinderspeelplaatsen.

4.5

MILIEU- EN NATUURVRIENDELIJK TUINIEREN

De Bond stimuleert een milieu- en natuurvriendelijke inrichting en beheer
van de tuinparken. Hierbij wordt het keurmerk “Natuurlijk Tuinieren” van
het AVVN als voorbeeld genomen. Dit is in overeenstemming met het door
de overheden gevoerde beleid betreffende het beheer van groengebieden.
In overleg met de Bondstuincommissie kunnen aanvullende regels worden
opgesteld. Ook zullen de afdelingsreglementen op bepaalde punten
misschien aanpassing vragen.
Om dergelijke veranderingen te bewerkstelligen, worden door de Bond
cursussen georganiseerd voor leden en commissies.
Het afdelingsbestuur met de betreffende commissies van het tuinpark
zorgen samen tevens voor het uitdragen van haar kennis en ervaring naar de
tuinleden. Mocht bij de laatste groep voldoende interesse bestaan, dan
worden aan deze personen ook trainingen aangeboden.
Op het gebied van het beheren van een natuurlijk terrein in de stad behoren
volkstuinders een voorbeeldfunctie te vervullen. Zij dienen daarom (meer)
gemotiveerd te worden om mee te werken aan de verbetering en
instandhouding van de milieukwaliteit en de natuurwaarden dat de waardering, zowel intern als extern, zal vergroten.
Daarom wordt composteren aangemoedigd, is het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen strikt verboden en wordt de toepassing van kunstmest
afgeraden.

13

Andere maatregelen zijn:
•
Het organiseren van lezingen en excursies, het geven van uitgebreide
voorlichting, en in het bondsblad “Vroegop” meer aandacht besteden
aan natuurlijk tuinieren.

4.6

•

Aandacht en waardering voor de ecologische en natuurlandschappelijke waarde van de tuinparken kan ook worden verkregen door het
maken van groenplannen, waarbij maatschappelijke organisaties en
scholen betrokken worden.

•

Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.
Hierbij wordt aandacht besteed aan de bereikbaarheid van het tuinpark
met deze milieuvriendelijke vervoermiddelen.

•

Het stimuleren van het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke
materialen bij het bouwen.

•

Het stimuleren van het gebruik van duurzame (niet-fossiele) energie.
De mogelijkheden voor duurzame energievoorzieningen voor groepen
gebruikers worden onderzocht. Een belangrijk punt daarbij is het
betaalbaar houden van de energievoorzieningen op lange termijn.

•

Het streven naar het per tuinpark opstellen van een schouwplan,
waarbij het natuurlijk tuinieren centraal staat.

VERSTERKEN INTERNE ORGANISATIE

-

Trainingen voor de tuinparken
Zoals bij de meeste verenigingen in de vrijetijdssector, is ook de bond sterk
afhankelijk van vrijwilligers.
Om bepaalde vaardigheden te optimaliseren, wordt aan alle bestuursleden
van de tuinparken de mogelijkheid geboden om, via en voor rekening van
de bond, een bestuurderscursus te volgen.

-

Structurele ondersteuning aan de tuinparken.
Een commissie, bestaande uit personen met een ruime bestuurlijke ervaring,
wordt opgericht die afdelingbesturen en/of commissies kan adviseren onder
andere omtrent het decentrale beleid.
Tot het dienstenpakket van de Bond behoren o.a.:
•
het maken van afspraken met de (lokale en regionale) overheden over
grondhuur en heffingen (reiniging, riool- en
14

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oppervlaktewaterzuivering);
ondersteuning bij de diverse veiligheidsaspecten op de tuinparken
zoals legionellapreventie, toepassing Arbo-wet, controle speeltoestellen;
juridische ondersteuning van de afdelingen;
ledenadministratie;
bouwvergunningen;
bouwfonds;
taxaties;
verzekeringen;
geschillenbeslechting;
huisdrukkerij vooral t.b.v. de afdelingen;
schouwen van tuinparken;
Vroegop, het verenigingstijdschrift van de Bond dat 4x per jaar
verschijnt;
organisatie van evenementen, zoals tuinmarkten en excursies; en
trainingen.

Uitbreiding dienstenpakket:
•
instructies kascommissies;
•
samenstellen van diverse informatiepakketten voor afdelingsbesturen;
•
informatiebijeenkomst voor nieuwe bestuurders; en
•
voorwaarden creëren voor online boekhouden.
-

Samenwerking tussen het bestuur van de bond en de besturen van de
tuinparken
Naast een besturendag zal er, tussen het bondsbestuur en elk
tuinparkbestuur afzonderlijk, periodiek overleg plaatsvinden op informele
basis. Het bondsbestuur zal trachten tegemoet te komen aan wensen van
tuinbestuurders. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre het
dienstenpakket voor de tuinparken verbeterd kan worden.

-

Samenwerking tussen de tuinparken
De uitwisseling van kennis en de samenwerking tussen de tuinparken zal
worden gestimuleerd, onder andere in het regio overleg.

-

Contacten tussen de Bond en de tuinleden, evenals tussen de tuinleden
onderling
Door gezamenlijke activiteiten zal het verenigingsleven worden bevorderd.
Het contact van de Bond naar de leden toe vindt voornamelijk plaats via de
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website, de Nieuwsbrief en het tijdschrift van de Bond van Volkstuinders;
“Vroegop”.
Het maandelijkse spreekuur van het bondsbestuur, waarbij leden met
suggesties en/of problemen welkom zijn, blijkt in een behoefte te voorzien.
Om meer persoonlijk en informeel contact tussen het bondsbestuur en de
leden te creëren, streeft het bondsbestuur er naar om regelmatig de door de
tuinparken georganiseerde evenementen te bezoeken.
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5.

UITVOERING EN EVALUATIE
VAN HET BELEIDSPLAN

*

ACTIVITEITENPLAN
Jaarlijks wordt door het bondsbestuur een activiteitenplan opgesteld en in
het najaar op de bondsvergadering aan de leden gepresenteerd.

*

VERSLAG
Het bondsbestuur zal eveneens jaarlijks tijdens de bondsvergadering in het
voorjaar verslag doen van de resultaten die zijn geboekt in het afgelopen
jaar.

*

EVALUATIE
Om in te kunnen spelen op mogelijk onverwachte actuele ontwikkelingen
zal dit beleidsplan regelmatig worden geëvalueerd en, indien noodzakelijk,
worden bijgesteld.
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Bijlage 1.

OVERZICHT TUINPARKEN PER GEMEENTE / STADSDEEL
Stadsdeel Amsterdam - Noord:
De Bongerd
Buikslotermeer
Buitenzorg
Kweeklust
De Molen
Rust en Vreugd
Tuinwijck
Wijkergouw

186 tuinen
247 tuinen
99 tuinen
105 tuinen
152 tuinen
115 tuinen
229 tuinen
226 tuinen

70.487 m²
90.905 m²
21.263 m²
41.350 m²
76.967 m²
71.770 m²
125.399 m²
111.080 m²

Kadoelenpad 21, 1035 NW Amsterdam
Volendammerweg, 305 1027 EA Amsterdam
Zamenhofstraat 41, 1022 AC Amsterdam
Durgerdammerdijk 1, 1026 BX Amsterdam
Buitengouw 20, 1027 EE Amsterdam
Paterslaan 10, 1023 NZ Amsterdam
Liergouw 55, 1026 BW Amsterdam
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam

375 tuinen
274 tuinen
70 tuinen

159.870 m²
143.215 m²
32.000 m²

Sloterdijkerweg 22, 1014 CB Amsterdam
Sloterdijkerweg 20, 1014 CB Amsterdam
Archangelweg 3, 1013 ZZ Amsterdam

Stadsdeel West:
Nut en Genoegen
Sloterdijkermeer
Zonnehoek

Stadsdeel Nieuw - West:
De Bretten
De Eendracht
De Groote Braak
De Oase
Eigen Hof
Lissabon
Ons Buiten
Osdorp

203 tuinen
239 tuinen
408 tuinen
043 tuinen
159 tuinen
108 tuinen
448 tuinen
136 tuinen

126.650 m²
97.800 m²
185.900 m²
7.060 m²
63.927 m²
58.200 m²
206.275 m²
66.400 m²

T.I.G.E.N.O.

215 tuinen

86.980 m²

Seineweg 16, 1043 BH Amsterdam
Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam
Daveren 25, 1046 AP Amsterdam
Haarlemmerweg 701-A, 1067 HP Amsterdam
Sloterweg 1173, 1066 CD Amsterdam
Sloterweg 865, 1066 CB Amsterdam
Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam
Baron Schimmelpennick v.d.Oyenweg,
1067 HV Amsterdam
Nico Broekhuysenweg 4, 1067 HT Amsterdam

439 tuinen
122 tuinen
163 tuinen

208.900 m²
31.300 m²
70.428 m²

Jan Vroegopsingel 7, 1096 CN Amsterdam
Kamerlingh Onneslaan 19, 1097 DE Amsterdam
Voorlandpad 21, 1098 TZ Amsterdam

35.769 m²

Tafelbergweg 50, 1105 BR Amsterdam-Zuidoost

23.000 m²

Burgemeester Postweg, 1121 JA Landsmeer

Stadsdeel Oost:
Amstelglorie
Klein Dantzig
Nwe Levenskracht

Stadsdeel Zuidoost:
De Vijf Slagen

154 tuinen

Gemeente Landsmeer:
De Molenaar

95 tuinen

Gemeente Ouder-Amstel:
Dijkzicht
Ons Lustoord
Nieuw Vredelust

205 tuinen
314 tuinen
107 tuinen

99.900 m²
134.800 m²
48.570 m²

Buitensingel 2, 1099 DD Duivendrecht
Verbindingsweg 1, 1099 DA Duivendrecht
Buitensingel 4, 1099 DD Duivendrecht

358 tuinen

260.943 m²

Meentweg 1, 1358 BP Almere

Gemeente Almere:
Water-Land
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SAMENVATTING
AKTIEPUNTEN BELEIDSPLAN

Bijlage 2.

1a.

Behandelen van Beleidsplan:
•
Leden en besturen van de afdelingen;
•
Bondsvergadering (Congres).

1b.

Aanbieden van Beleidsplan:
•
Gemeenten / Stadsdelen;
•
Centrale diensten: Ruimtelijke Ordening, Waterschappen etc.;
•
Milieu- en Natuurorganisaties;
•
Politieke partijen;
•
Media;
•
Overige partijen.

2.

Versterken interne samenwerking:
•
Oprichten commissie voor structurele bestuurlijke ondersteuning
tuinparken;
•
Training in bestuurlijke vaardigheden;
•
Informeel overleg tussen Bond en besturen van afdelingen;
•
Verbeteren en uitbreiden dienstenpakket voor de afdelingen en de
leden;
•
Stimuleren gezamenlijke activiteiten;
•
Stimuleren samenwerking tussen tuinparken onderling;
•
Versterken informeel contact van bondsbestuur tijdens evenementen
van de tuinparken (rechtstreeks contact met de leden).

5.

Versterken samenwerking met:
•
Gemeenten / Stadsdelen;
•
Milieu- en natuurorganisaties;
•
Zusterverenigingen.

6.

Voorlichting en vergroten naamsbekendheid:
•
Instellen van bondscommissie Public Relations;
•
Oprichten van fonds voor tuinparken voor gebruik multifunctionele
doeleinden;
•
Verzorgen voorlichtingsmateriaal;
•
Bewerkstelligen toestemming gebruik clubhuizen door derden (overleg
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•
•
•
•
•

met gemeenten/stadsdelen);
Buurtbewoners betrekken bij verenigingsactiviteiten;
Ter beschikking stellen van de clubhuizen voor sociaal culturele
activiteiten (scholen, bejaardencentra, verzorgingstehuizen);
Informeren/uitnodigen lokale overheden;
Benaderen buurt- en wijkopbouworganen;
Vergroten deelname minderheidsgroeperingen.

7.

Betaalbaarheid volkstuinen:
•
Overleg met overheid om tuinlasten voor minder draagkrachtigen te
verlichten;
•
Beperken van (semi)overheidsheffingen;
•
Aantrekken van sponsors;
•
Leningen verstrekken door de Bond aan de leden;
•
Nastreven van collectieve verzekeringen en andere voorzieningen;
•
Handhaven systeem maximum taxatieprijzen;
•
Betaalbaar houden van collectief voorzieningenniveau op tuinparken.

8.

Continuïteit tuinparken:
•
Invloed uitoefenen op opname in bestemmingsplannen;
•
Opname van tuinparken in (hoofd)groenstructuur;
•
Realiseren langdurige huurcontracten;
•
Onderzoek mogelijkheid erfpacht terreinen.

9.

Versterken relatie met omgeving:
•
Financiële middelen bepleiten bij (lokale) overheden t.b.v. de
openbaarheid van tuinparken en hun ecologische meerwaarde;
•
Inventariseren mogelijkheden en knelpunten multifunctioneel gebruik
tuinparken (wandelpark voor niet-tuinleden en andere vormen van
recreatie);
•
Plaatsen van kunstwerken;
•
Bereikbaarheid verbeteren - aanleg fietspaden naar de parken;
•
Lokale bewegwijzering naar de tuinparken;
•
Opname in stratenboekjes en wijkgidsen.

10.

Milieukwaliteit:
•
Opstellen aanvullende regels in overleg met de Bondstuincommissie;
•
Aanpassen Huishoudelijke Reglementen van de afdelingen (maatwerk
per tuinpark);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpassen huurcontracten (verbod chemische bestrijdingsmiddelen
etc.);
Trainingen voor tuincommissies;
Opstellen schouwmap voor 5 tuinparken per jaar;
Leden motiveren en inzicht geven in milieu- en natuurvriendelijk
gebruik van tuinparken;
Trainingen voor de leden;
Organiseren van lezingen en excursies;
Groenplannen ontwikkelen in samenwerking met maatschappelijke
organisaties en scholen;
Stimuleren duurzame materialen bij de bouw (aanpassen
bouwvoorschriften);
Stimuleren duurzame (niet-fossiele) energie;
Afschaffen gebruik chemische bestrijdingsmiddelen (huurcontract);
Stimuleren van het correct in leveren van gevaarlijk afval (bij de
gemeente);
Bevorderen individuele watermeters.
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