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Kort verslag gemeenteraadsvergadering van 17 oktober 2019: 

(zie gemeenteraadsvergaderingen 17-oktober) 

Zoals in het krantenbericht hiernaast goed beschreven staat is de 

startnotitie aangenomen, waarbij het gebied, dat betrokken wordt bij 

de gesprekken, vergroot wordt met de Nieuweweg en HYS. Het moet 

nog blijken of dit gunstig is voor ons. Volgens D66 zou het 

uitgangspunt van het haalbaarheidsonderzoek moeten zijn dat de 

volkstuinen blijven. We blijven het waakzaam volgen. 

 

Verslag gesprek bestuur met gemeente inzake het huurcontract 

dd 24 oktober 2019: 

Ondertussen is er een gesprek geweest tussen het bestuur en de 

gemeente over de verlenging van het huurcontract.  

Als het haalbaarheidsonderzoek als resultaat oplevert dat we mogen 

blijven, dan zal er waarschijnlijk een contract van langere duur komen, 

misschien zelfs voor onbepaalde tijd. 

Het aanbod van de gemeente voor de komende tijd is verlengen voor 

drie jaar plus een jaar opzegtermijn. Het bestuur heeft ingebracht, dat 

er bekeken moet worden in hoeverre leegstand van tuinen verrekend 

kan worden in de huurprijs voor de vereniging. Een volgend gesprek is 

op 13 november. 

Het mag duidelijk zijn, dat we moeten zorgen dat het 

haalbaarheidsonderzoek in ieder geval als conclusie heeft dat de 

volkstuinen op hun huidige plek blijven. Daarvoor is het belangrijk dat 

de tuinen goed onderhouden blijven. En mocht u een goede actie 

bedenken om het draagvlak voor ons standpunt te vergroten, meld dit 

dan bij het bestuur of een van de leden van de commissie.  

 

Acties: 

❖ Er is contact gelegd met het bestuur van Nooit Rust om van hun werkwijze te leren. 

❖ Er wordt een eigen ecologisch onderzoek gedaan om de biodiversiteit op de tuinen duidelijk te 

maken.  

❖ Om het draagvlak te vergroten zal er een handtekeningenactie in de stad rondgaan. 

❖ Verder zullen we in gesprek gaan met politieke partijen naar aanleiding van de standpunten, die 

zij naar voren brachten tijdens de gemeenteraadsvergadering. 

 

Belangrijke data: 

➢ 31 oktober: commissie ontwikkeling (agenda: Commissie-ontwikkeling 31-okt). 

➢ 13 november: gesprek bestuur met de gemeente over het huurcontract. 
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https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/17-oktober/19:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/31-oktober/17:00

