
Beste leden, 
  
Hierbij de update betreffende het groot onderhoud van het complex. 
  
Maandag 6 oktober heeft wethouder Johan Gadella ons complex bezocht en een gesprek gevoerd 
met een delegatie van ons bestuur en dat van collega vereniging Ons Belang. 
De wethouder heeft met eigen ogen gekeken naar de staat van onderhoud, paden en sloten, van ons 
complex.  
  
Het bestuur heeft sedert het aantreden van het nieuwe gemeentebestuur dit voorjaar, 
ingezet op een stevige politieke lobby om de volkstuinverenigingen op de gemeentelijke kaart te zetten. 
  
Dit nadat jarenlang ambtelijk overleg niets heeft opgeleverd. 
Wellicht heeft u in de Molenkruier al gelezen dat de fractie van het CDA vragen heeft gesteld aan het 
College van B&W over de staat van onderhoud van de volkstuincomplexen. Het College van B&W is 
verplicht 
deze vragen binnenkort te beantwoorden. Dit is ook de periode van de begrotingsbesprekingen, 
dus een beleid voor de volkstuinen kan op dit moment een plaats krijgen in de gemeentelijke politiek 
indien uw volksvertegenwoordigers in de Gemeenteraad dat willen. 
  
Ons bestuur is van mening dat we een huurovereenkomst hebben met de gemeente. 
Wettelijk betekent dit dat de gemeente als verhuurder verantwoordelijk is voor het groot onderhoud 
(dat wil zeggen de infrastructuur van de vaste paden en sloten, 
die aanwezig waren toen we het complex voor het eerst huurde en in gebruik namen). 
De gemeente erkent dit (nog) niet. Voorts wordt gewezen op de zorgelijke situatie van de gemeentelijke 
begroting. 
In reactie op dit laatste hebben wij al aangeboden een gefaseerde aanpak van het onderhoud te willen 
accepteren, 
alsmede een bijdrage te gaan geven aan een gemeentelijk groen beleid. 
  
In het gesprek van afgelopen maandag hebben we op een constructieve wijze met de wethouder 
van gedachten gewisseld, maar zijn we nog niet tot afspraken gekomen. 
Wij hebben hierbij wel stellig ingebracht dat verder uitstel van de aanpak van een paar heikele 
knelpunten op ons 
complex niet aanvaardbaar voor ons is. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur in deze van de leden een duidelijke opdracht 
gekregen. 
  
Wij hopen dat er de komende maanden concrete afspraken gemaakt kunnen worden.  
Wij houden u daarvan op de hoogte. 
  
Natuurlijk kunt u reageren op dit bericht: doe dat dan a.u.b. per mail aan onze secretaris Hans Boele. 
Zijn E-mailadres is:  hansboellen@casema.nl 
  
Het bestuur ATV Galecop 
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