NIEUWSBRIEF MEI 2021

Concept-onderhandelingsresultaat bondsbestuur en gemeente
Nadat de gemeente Amsterdam in het najaar van 2020 haar “Uitvoeringsstrategie volkstuinparken”
presenteerde, lieten de tuinparken al snel hun ongenoegen blijken over een groot aantal voorgestelde
veranderingen. De Bond van Volkstuinders gaf leiding aan een proces met de tuinparken, dat in maart 2021
leidde tot “Een beter alternatief”. Ook het bestuur van Kweeklust heeft hieraan meegewerkt en met andere
(bonds)bestuurders meegedacht over de vervolgstappen.
De afgelopen periode hebben pittige onderhandelingen tussen de gemeente en vertegenwoordigers van het
bondsbestuur geleid tot een “concept-onderhandelingsresultaat”, dat vrijdagavond 14 mei bekend zal worden
gemaakt. Het bondsbestuur zal vrijdag alle tuinders dit concept-resultaat mailen, met verwijzing naar relevante
stukken en informatie. U kunt uw vragen vervolgens aan de BvV voorleggen.
De besluitvorming over de plannen wordt voorbereid via ledengesprekken. Op dinsdagavond 25 mei via een
zoom-bijeenkomst voor tuinders van Kweeklust, samen met de tuinders in de “Alliantie Noordelijke Tuinparken”
(ANT). De avond vindt plaats onder leiding van de ANT afdelingsbesturen, samen met leden van het
bondsbestuur en de onderhandelingsdelegatie met de gemeente. Het formele besluit zal door de
Bondsvergadering op zaterdag 12 juni worden genomen. U hoort vrijdag eerst verder van het Bondsbestuur!
ALV
De schriftelijke ALV heeft geen vragen en/of opmerkingen opgeroepen. Alle agendapunten zijn aangenomen en
goedgekeurd.
Huisje 52
Huisje 52 is ter taxatie aangeboden (zie informatie bord). Indien u als tuinder belangstelling heeft kunt u dit via
info@tuinparkkweeklust.nl bekend maken vóór 21 mei.
Gasslangcontrole
Op zondagochtend 16 mei rond 12.00 uur worden de gasslangen gecontroleerd. Twee ‘controleurs’ zullen uw
tuin, met toestemming van het bestuur betreden.
Kijkt u ook eens op https://www.tuinparkkweeklust.nl/technische-tuinzaken/gas
Bestuurszitting
Zaterdag 5 juni is de eerste bestuurszitting tijdens coronatijd. Heeft u vragen aan het bestuur zet uw naam dan
op het bord bij de bestuurskamer. We houden zitting in het clubgebouw. Inschrijven van nieuwe leden blijft
digitaal.
‘Huis’nummers
Het is gebleken dat een aantal huisjes géén duidelijk huisnummer heeft, dat te zien is vanaf het pad. Indien dit bij
u het geval is, wordt u verzocht een huisnummer aan te brengen. Het bestuur zal in een later stadium hierop
terugkomen. Kijkt u ook eens op https://www.tuinparkkweeklust.nl/tuinders/regels
Fietsenrek
In het fietsenrek op het parkeerterrein staan fietsen die niet op slot staan. Deze fietsen zullen binnenkort
verwijderd worden.

Toegangshek
- De sloten zijn vernieuwd, maar dit lost nog niet alles op. Het bestuur zal de komende tijd zorgen dat het slot
goed geplaatst wordt, zodat alle gangbare sleutels weer gebruikt kunnen worden. Tuinders die problemen
hebben met de sleutel, kunnen zich melden op de bestuurszitting.
- Bij binnenkomst, om de hoek, is een nieuwe waterput geplaatst. Binnenkort wordt de verzakking verholpen. De
asfaslthopen (afval), zijn inmiddels verwijderd.
Transitie
Er zijn veel leuke en goed uitvoerbare ideeën ingestuurd naar Riet Ursem (transitie@tuinparkkweeklust.nl). We
kunnen als tuinpark lekker aan de slag om ons park meer openbaar, toegankelijker en bruikbaarder te maken.
Met de Alliantie Noordelijke Tuinparken (ANT) gaan we beginnen met het opknappen en actualiseren van het
Boven IJ wandelpad dat alle parken verbindt. Als je een idee hebt voor het tracé op Kweeklust: geef maar door!
Op 22 mei kan je meewandelen met alle afgevaardigden van de ANT. We gaan het hele pad bewandelen en alle
suggesties voor verbetering meenemen. Start: 16.00 uur bij kantine Kweeklust.
Kijkt u ook eens op https://www.tuinparkkweeklust.nl/nieuwsbrief-kweeklust/kweeklust-in-transitie
Windturbines
Afgelopen zaterdag vond weer een protestdemonstratie plaats tegen de komst van windturbines nabij
bewoonde gebieden, en wel bij het Westerpark. Daaraan namen tuinders Liesbeth Schipper en Freek Berrier van
Kweeklust namens Windalarm deel. Zij zijn ook betrokken bij inspraakprocedures de komende week.
Besluitvorming over windturbines in de Gemeenteraad op 26 en 27 mei.
Voor nadere informatie: https://windalarm.amsterdam/

