NIEUWSBRIEF
Rotterdamse bond van volkstuinders - september 2015
Nieuwe regeling voor
rooivergunningenin de maak!
Alhoewel het nog niet officieel in een brief aan ons is
meegedeeld, lijkt het ons toch zinvol om onze leden
alvast op de hoogte te brengen van de wijzigingen in
het aanvragen van rooivergunningen.
Omdat de bomen op gemeentelijk terrein staan moet
de Gemeente Rotterdam formeel deze vergunningen
aanvragen. Dit voorkomt dat de tuinders een bedrag
van € 750 per rooivergunning moeten betalen. Tot
voor kort gebeurde dat centraal via de RBvV en hadden de deelgemeentes hier ook inspraak in. Nu de
deelgemeentes zijn opgeheven is het tijd om een wat
eenvoudiger en beter te controleren regeling af te
spreken, zonder dat dit de tuinders geld gaat kosten.

Wat zijn de belangrijkste punten in de
nieuwe regeling?

wordt verstrekt. Het bestuur wordt hier binnenkort
uitvoerig over geïnformeerd.

Wanneer mag ik een boom planten (nieuw)?
Op de individuele tuinen staan inmiddels vele bomen
Rooivergunningen
in alle soorten en maten. Hiervoor geldt dat de tuinder
U kunt voor 30 april en voor 30 september een onder- verantwoordelijk is voor een goed en veilig onderhoud
bouwde kapvergunning aanvragen bij uw eigen bevan de boom. Deze bomen worden dus beschouwd als
stuur. Deze zal de vergunningsaanvragen verzamelen legale aanplant. Indien een tuinder een nieuwe boom
en indienen bij de Gemeente/Uitvoerende Werken
wilt planten zal vanaf heden toestemming van de eige(Ad Berger). Voor bomen met een stamomtrek van 50 naar (gemeente) vereist zijn. Door deze toestemming
cm op een hoogte van 1.30 m. moet deze vergunning is wildgroei te voorkomen, is duidelijkheid over de
worden aangevraagd. Houdt er rekening mee dat de
keuze, motivatie en onderhoudsafspraken te maken
verstrekking van een vergunning wel 14 weken op zich en kan de gemeente de boom tevens onderbrengen in
kan laten wachten en dat niet zomaar een vergunning het bomenzorgsysteem.

Op Bomenspotter Rotterdam
kun je al zien welke Gemeentelijke bomen
waar staan!

Wateroverlast op de tuin?
Meldt het voor 1 november aanstaande bij ons aan!
De Gemeente Rotterdam wil graag inzicht krijgen in de
overlast die volkstuinen ondervinden bij het
toenemende aantal hoosbuien!
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Helaas heeft zich nog
niemand gemeld voor de functie van penningmeester in het bestuur van de RBvV!
Onder onze 5.000 leden moet er toch wel iemand te vinden zijn die het bestuur wil versterken. De financiële
administratie wordt volledig verzorgd door Kweisja en
een extern bureau. We zoeken iemand die beleidsmatig
inzicht heeft op het financiële vlak en zo nodig kan bijsturen.

Een uitgebreide
profielschets kan worden opgevraagd
bij info@rbvv.nl. Vanzelfsprekend behoort ook een informatief gesprek tot de mogelijkheden!
We wachten met smart op geïnteresseerden!

Onze nieuwe website al gezien?
Laat ons vooral weten wat je ervan vindt.
Verbeteringen zijn altijd mogelijk! Je kunt je te koop staande huisje op een
speciale pagina hiervoor (laten) zetten en je inschrijven voor het regelmatig
toezenden van de Nieuwsbrieven.
Like ook onze facebookpagina!

Met regelmaat worden wij er door
Stadsontwikkeling op gewezen dat er
tuinders zijn die permanent wonen op de
volkstuincomplexen.
Dit is en blijft echter
ten strengste verboden!

Om alvast te noteren!
Donderdag 29 oktober 2015
Verenigingsoverleg.
We hopen dan te weten wie de nieuwe beheerder/verhuurder wordt en
misschien dat we deze zelfs kunnen
uitnodigen.

Verder willen we uitgebreid bespreken hoe we in de toekomst de belangen gaan behartigen en voor wie.
Zaterdag 28 november 2015
Algemene ledenvergadering.
Natuurlijk wordt de begroting besproken met onze plannen voor het
volgende jaar. Welke cursussen
gaan we geven en hoe gaan we met
elkaar en de buitenwereld communiceren. Maar het allerbelangrijkste
hoe gaat de bond er in de toekomst
uitzien!

De Commissie van Advies heeft een
prachtige folder laten maken waarin onze leden opgeroepen worden
hun kennis ter beschikking te stellen aan de vereniging. Dit kan uiteen lopen van het geven van cursussen snoeien tot een bestuurslidmaatschap. Maar ook leden met
kennis op het gebied van communicatie, natuurlijk tuinieren etc. worden gevraagd hun kennis met de
overige leden te delen.
Binnenkort dus op uw vereniging!
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