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Volkstuinen

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2016, behandelend
agendapunt 4 met als onderwerp voorjaarsnota.
Constaterende dat:
- In september 2011 het beleidsplan Volkstuinen 2011-2016 (RB2011086) door de raad is
vastgesteld.
- Hierin o.a is opgenomen dat de vraag naar volkstuinen en andere vormen van tuinieren,
zoals de moestuin in de wijk, toeneemt.
- In het beleidsplan ook is opgenomen dat het huidige areaal aan volkstuinen (12ha) behouden
moet blijven.
- In mei 2015 de raad heeft ingestemd met de votering van een krediet voor realisatie van de
volkstuinen in Heerhugowaard Zuid (RB2015014).
- Het college onlangs heeft aangekondigd dat er geen vervanging van het volkstuinencomplex
komt.
- Inwoners van Heerhugowaard en gebruikers van deze volkstuinen hierover niet vooraf
geïnformeerd of geconsulteerd zijn.
- Dit besluit tot grote maatschappelijke onrust heeft geleid;
- Volkstuinen meer dan 50 jaar een belangrijk onderdeel is van Heerhugowaard.
Overwegende dat:
- Volkstuinen hebben een belangrijke recreatieve waarde hebben.
- Het beleidsplan Volkstuinen 2011-2016 nog steeds actueel is en niet hoeft te worden
bijgesteld.
- Inwoners van Heerhugowaard en gebruikers van deze volkstuinen zich verenigd hebben met
veel draagvlak onder inwoners en het initiatief genomen hebben om met alternatieve invulling
en plannen omtrent volkstuinen te komen.
- Volgens AVVN (de landelijke organisatie van hobbytuinders) en de plaatselijke
volkstuinvereniging er nog steeds een wachtlijst in Heerhugowaard is.
- Deze raad en het college heeft uitgesproken het initiatief van inwoners te willen bevorderen
en vraaggestuurd te willen werken en dat dit een uitgelezen kans is om
daad bij het woord te voegen.
Spreekt uit:
Dat er onder de bevolking nog steeds een sterke wens is voor een vaste locatie van volkstuinen in of
na bij Heerhugowaard – Zuid .Dat het college het gesprek met de tuinders en tuindersvereniging weer
voort moet zetten.
Draagt het College op:
1. Het besluit om te stoppen met de zoektocht naar een vervangende locatie van de volkstuinen tot
nader orde uit te stellen.
2. Met inwoners en met de plaatselijke volkstuinvereniging wederom in gesprek te gaan over
nieuwe mogelijkheden; tot het in stand komen van een vaste locatie voor de volkstuinen in het
gebied Heerhugowaard Zuid tot realisatie van een ander goed alternatief.
3. Deze tuinders en de volkstuinvereniging bij de uitvoering ambtelijk te faciliteren.
4. Hierover, rechtstreeks aan de raad of via de commissie MISB, te rapporteren voor de
commissievergadering MISB van oktober 2016.
En gaat over tot de orde van de dag,
Lijst Marjan Jongejan
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