Gezamenlijke verklaring AVVN en RBvV
Samen staan we voor de Rotterdamse volkstuinders
Woensdag 16 november jl. heeft de voorzitter van de RBvV Yvonne Claassen een overleg
gehad met de voorzitter van het AVVN Ruud Grondel. Hierbij waren ook Wim Hoentjen
(directeur AVVN) en Hans Schipper (adviseur RBvV) en vertegenwoordigers van de gemeente
Rotterdam aanwezig. Dit overleg verliep in een open en prettige sfeer. Alle aanwezigen zijn
het erover eens dat zij samen willen optrekken om de belangen van de Rotterdamse
volkstuinders optimaal te dienen. Dat wordt gezien als een gezamenlijke uitdaging die ieder
vanuit een eigen verantwoordelijkheid invult met wederzijds respect voor elkaars rol en
positie. Met de afspraak het overleg voort te zetten en de relaties aan te halen is een
belangrijke nieuwe stap gezet in de voorbereiding van een soepele overdracht van de
beheertaak van de RBvV aan het AVVN in 2017.
De afgelopen zomer hebben veel besturen nader kennisgemaakt met het AVVN. Daarbij is
ook gestart met het in kaart brengen van de precieze onderhoudssituatie op de complexen.
Aan de bevindingen en conclusies wordt momenteel de laatste hand gelegd.
Ook is besproken met de besturen op welke wijze de handhaving van regels op de
volkstuincomplexen verbeterd kan worden. De komende maanden worden hier belangrijke
besluiten over genomen.
Het AVVN, de RBvV en de gemeente Rotterdam zullen de komende periode in goed overleg
uitwerken op welke wijze het AVVN de beheertaak van de RBvV geleidelijk kan overnemen.
Het AVVN, de RBvV en de gemeente Rotterdam weten dat er veel vragen leven onder
volkstuinbesturen en tuinders hoe de toekomst eruit gaat zien. Goede voorlichting is daarom
belangrijk. Om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden wordt binnenkort een gezamenlijke
website van het AVVN en de RBvV ontwikkeld. Op deze pagina zal nader worden ingaan op
de meest voorkomende vragen van besturen en tuinders.
Bovendien zal begin 2017 een aantal verenigingsbijeenkomsten worden georganiseerd om
de verenigingen meer vertrouwd te maken met de toekomstige werkwijze en
organisatiestructuur.
Wij hopen op uw medewerking en inzet om alle veranderingen in goede banen te leiden
zodat de Rotterdamse volkstuin- en nutstuinders nog vele jaren plezierig en ongestoord hun
hobby kunnen uitoefenen.
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