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Stichting Volkstuindersbelangen Rijnmond

TARGETGROEP SCHRIJFT
ROTTERDAMSE VOLKSTUINVISIE

Rotterdam is een dynamische stad die nooit af is. Ook in
de komende jaren zal er veel veranderen in onze stad. En
de grote vraag is: Wat zal de positie van de volkstuinen
zijn in de toekomst ? We willen niet lijdzaam afwachten.
In december zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie
vaststellen. Hierover schreven we in de vorige nieuwsbrief.
Zeker omdat de positie van volkstuinen in dit
visiedocument niet zeker is, hebben verschillende
volkstuinverenigingen en de SVR een zienswijze ingediend
en hebben zij op 16 november j.l. bij de gemeenteraad
ingesproken. Ook zoeken wij in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar contact met
de verschillende politieke partijen.
Vertegenwoordigers van een aantal volkstuinverenigingen
hebben zich verenigd in een 'Targetgroep' die een
Volkstuinvisie ontwikkelt, ook de SVR is lid van deze
Targetgroep. Wij willen als volkstuinders actief meedenken
en voorstellen doen aan de gemeente en zo een stem in het
kapittel hebben als het gaat om de toekomst van de
Rotterdamse volkstuinverenigingen. De Targetgroep heeft
via de verenigingsbesturen aan alle Rotterdamse
volkstuinders een uitnodiging gestuurd om mee te denken.
Als u de brief niet heeft ontvangen, kunt u hem via deze link
downloaden.

MELDPUNT ‘IK ZOEK EEN VOLKSTUIN IN ROTTERDAM’

SAMENWERKEN

Er was een tijd dat besturen van
volkstuinverenigingen
regelmatig bij elkaar kwamen en
met elkaar overlegden over
allerlei praktische zaken en
beleidszaken. Na het wegvallen
van de RBvV is ook de
overlegstructuur weggevallen.
Een aantal besturen heeft elkaar
‘gevonden’, maar we merken dat
steeds meer (met name nieuwe)
besturen behoefte hebben om af
en toe bij elkaar te komen om met
elkaar praktische vraagstukken te
bespreken en ideeën uit te
wisselen en ook om kennis te
delen.
Mogelijk ligt hier voor de SVR een
taak om besturen, voor zover zij er
behoefte aan hebben bij elkaar te
brengen.
Wij gaan dit zeker onderzoeken,
want we realiseren ons dat het
besturen van een vereniging steeds
weer een beetje complexer wordt.

De teller loopt nog steeds door: Inmiddels hebben zich 640 mensen
bij ons gemeld, goed voor ruim 1500 Rotterdammers die op zoek zijn
naar een volkstuin. Politieke partijen zijn geïnteresseerd.
Het doel van het meldpunt was zichtbaar te maken dat er veel
Rotterdammers wel een volkstuin willen hebben, maar zich niet
kunnen inschrijven vanwege het grote tekort aan volkstuinen. Het
Meldpunt maakt dit onmiskenbaar duidelijk en inmiddels begint ook
de gemeentelijke politiek hier oog voor te hebben. We hebben op 10
november j.l. de meest recente stand van zaken besproken met
afvaardigingen van de PvdA en Groen Links.

OPFRISCURSUS VOOR TAXATEURS

NIEUW HUURCONTRACT SVIN

Het huidige huurcontract dat de SVIN met de
gemeente heeft loopt af.
We weten dat de onderhandelingen over een nieuw
contract tussen SVIN en gemeente lopen, maar er
wordt inhoudelijk nog niets over bekend gemaakt.
Het uiteindelijke resultaat zal ook zijn weerslag hebben
op het onderhuur-contract van de verenigingen. Wij
zijn van mening dat de verenigingsbesturen voldoende
tijd moeten krijgen om een nieuw contract in te zien en
hierover een mening geven. Uw bestuur kan er naar
vragen. Vraagt u uw bestuur ernaar !

Inmiddels zijn er in het Rotterdamse aardig wat taxateurs opgeleid, een aantal zelfs nog door de RBvV. Tijdens een overleg met de
taxateurs van de SVR ontstond het idee dat er misschien behoefte is aan een opfriscursus voor taxateurs.
Taxateurs van verschillende verenigingen zouden met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen over de taxatiemethodiek en nieuwe
materialen. Ook zou de prijsindexatie besproken kunnen worden. Andere onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: veranderde
regelgeving en de vraag ‘hoe om te gaan met onveilige situaties?’ Wij beraden ons over een programma voor een dergelijke
bijeenkomst. Heeft u interesse of vragen, neem contact met ons op.
Overigens zullen wij begin 2022 weer een taxatiecursus organiseren. Mocht u geïnteresseerd zijn, via deze link kunt u de brochure
downloaden.

