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Het contract tussen gemeente en SVIN is getekend.
De ontwikkelingen zullen nu in een sneller tempo
gaan. In deze nieuwsbrief vertellen wij wat meer over
onze plannen en ideeën.
Het contract is getekend
Vorige week hebben de gemeente en SVIN het
huurcontract getekend. Wij hebben onze felicitaties
aan de voorzitter van de SVIN overgebracht.
Dat betekent dat wij nu officieel een nieuwe huisbaas
hebben. Of, zoals het op TV Rijnmond wordt genoemd,
een nieuwe ‘conciërge’.
Via onderstaande link kunt u het artikel op de site van
TV Rijnmond lezen en het item bekijken.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/165884/Nieuweconcierge-voor-5000-volkstuinders
Een stichting ?
Tot op heden werken wij als ‘Initiatiefgroep
Volkstuinbelangen Rotterdam’ . In onze ogen dekt dat
de lading prima: een groep tuinders die het initiatief
heeft genomen om in deze overgangsperiode de
belangen van de Rotterdamse volkstuinders te
behartigen.
Wij zijn voornemens om ook in de toekomst de
belangen te blijven behartigen en dan is het goed om
een meer ‘officiële’ vorm te kiezen. We neigen er naar
om een stichting op te richten.
In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting
geen leden. Dit heeft als voordeel dat we iedere
tuinder (ook bestuurder) kunnen helpen, men hoeft
per slot van rekening geen lid te zijn. Ook hoeft men
geen contributie te betalen. Als stichting kunnen wij
ons onafhankelijk opstellen.
In een volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren
over de wijze waarop wij voeling zullen houden met
onze achterban.

We zijn blij dat men ons inmiddels al goed weet te
vinden. In de afgelopen weken hebben wij ruim 50
vragen binnengekregen. In de meeste gevallen vroeg
men informatie die wij zelf konden geven. Als wij zelf
het antwoord niet wisten, hebben wij het nagevraagd
of hebben wij doorverwezen. Ook hebben we in een
aantal gevallen tuinders en bestuurders advies kunnen
geven.
- Een geschillencommissie
Nu we niet meer bij de RBvV terecht kunnen bij een
geschil, vinden we het zeer belangrijk dat er een
onafhankelijk alternatief is.
Wij vinden het van groot belang dat iedere vereniging
in zijn statuten goed omschrijft hoe men omgaat met
geschillen. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u
nader informeren over onze plannen in dit kader.
Vergunningen
Regelmatig bereiken ons vragen over het aanvragen
van kap- en bouwvergunningen.
Hoe het in de toekomst wordt geregeld is nog niet
bekend. De gemeente heeft ons aangegeven dat men
het op dit moment aan het regelen is.
Zodra wij meer weten, zullen wij u informeren.
Ten slotte
Op het moment van schrijven heeft onze facebook
groep 238 leden. Over dit aantal zijn wij best
tevreden. Maar dat zijn nog lang niet de 4500 die we
zouden kunnen hebben als alle Rotterdamse tuinders
aansluiten.
Dus, als u nog geen lid van de facebook groep bent
geworden, kunt u dat alsnog doen.
https://www.facebook.com/groups/1799192343709607/

Als u geen facebook heeft, kunt u zich via email
aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Onze activiteiten
Eerder meldden wij dat wij ons ten doel hebben
gesteld:
‘Belangenbehartiging van individuele Rotterdamse
volkstuinders in de breedste zin van het woord’
Dit willen wij in de praktijk brengen op verschillende
wijzen:
- Een informatie- en adviespunt waar tuinders en
bestuurders terecht kunnen voor informatie en
advies
.
volkstuinbelangen.rotterdam@gmail.com
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