NIEUWSBRIEF
Rotterdamse bond van volkstuinders—juni 2017

Volkstuinennotitie wordt pas eind
augustus 2017 in commissie behandeld
In tegenstelling tot eerdere berichten zal de commissie
BWB (Bouwen, wonen en buitenruimte) niet op 28 juni
aanstaande de volkstuinennotitie bespreken maar pas
na het zomerreces eind augustus/begin september. Dit
is bevestigd door de griffier van de commissie. Het document is nog niet eens in het bezit van de commissieleden. Dit betekent wederom vertraging in de overdracht
van de huurovereenkomsten aan SVIN/AVVN. Helaas
moet onze oproep om massaal de commissievergadering
te bezoeken daarom komen te vervallen.
Op dit moment buigen de gebiedscommissies zich over
de notitie. Zij hebben nl. adviesrecht over de volkstuinen.

Holland gaat voorstellen een gezamenlijke verklaring op
te stellen.
Vanzelfsprekend zitten wij ook niet stil. We hebben diverse gemeenteraadsfracties gesproken en alle gebiedscommissies onze mening toegezonden die jullie
onderstaand aantreffen.
Ook zullen we zoveel mogelijk vergaderingen van de
gebiedscommissies bezoeken en hopen jullie vanzelfsprekend daar massaal aan te treffen.
Verder gaan we aanstaande donderdag een persbericht
versturen waarin we nadrukkelijk onze teleurstelling willen uitspreken over de vertraging.
Lezers van deze Nieuwsbrief die in het bezit wensen te
komen van de notitie kunnen deze aanvragen bij
info@rbvv.nl of downloaden via de website.

Charlois heeft besloten om op 26 juni aanstaande een
hoorzitting te organiseren voor alle volkstuincomplexen
in hun gebied. Ook Overschie denkt aan het organiseren Dit gemeentebestuur heeft lak aan de volkstuinders.
van een hoorzitting op 29 juni aanstaande en Hoek van We zullen ons daarom luidkeels laten horen!

De belangrijkste eisen die wij stellen zijn:


Maak van de volkstuinen maatschappelijk vastgoed in plaats van commercieel
vastgoed en erken hun belang voor de stad



Zorg voor voldoende geld om het achterstallig onderhoud weg te werken



Schrap het onderhoud van de riolering uit de kostendekkende huur



Handhaaf de reductieregeling



Geef Stadsontwikkeling voldoende geld en menskracht om tot goede afspraken
met de nieuwe verhuurder te komen

