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Via de AVVN hebben de Utrechtse volkstuinen een nieuw 10-jarig huurcontract
afgesloten met de gemeente Utrecht zonder pachtverhoging, behoudens een kleine
indexering. Dat is fantastisch nieuws. Een uittreksel sturen wij binnenkort. Voor
volgend jaar willen wij ook de huur gaan indexeren en een paar prijzen verhogen. Dit
leidt tot geringe aanpassingen: inschrijfgeld wordt € 25, huur wordt € 290 en
contributie wordt € 13. Op deze manier hopen we onze financiën iets gezonder te
krijgen. Tegelijk met de nota voor volgend jaar zal ook de eventuele nota
gepresenteerd worden aan de mensen die werkdagen gemist hebben.
We hebben een overeenkomst gesloten met de Vereniging Groei en Bloei, dat zij
jaarlijks in overleg met ons een paar lezingen organiseren in het Pannendak, waar
onze tuinders gratis naar toe mogen.



Het gaat goed met ons project om asbest van de tuin te verwijderen. De gemeente
werkt met ons samen. Alle asbestgevallen op het tuinenpark zijn geïnventariseerd en
de gemeente heeft alles geïnspecteerd. Nu kan het verwijderen en afvoeren (begin
april) georganiseerd worden; de gemeente levert een container. Nader bericht volgt.



Het bestuur heeft een (halve) proeftuin aangekocht, namelijk tuin 40 links. Hier
kunnen 3 tuinders van de wachtlijst gedurende een jaar een proeftuin starten met
coaching van een paar ervaren tuinders. Na dat jaar weten ze duidelijker en met
meer kennis of ze alsnog een echte tuin willen hebben. Het bestuur zoekt nog
mensen die voelen voor zo’n begeleidingsrol.



Samen met de Tuincommissie, die alle tuinen een aantal keren per jaar schouwt en
zo nodig waarschuwingen uitdeelt, is het bestuur bezig om een duidelijker procedure
voor dit schouwen op te zetten, bestaande uit drie onderdelen. 1. Het schouwen zelf
en de criteria voor de beoordeling. 2. Het gesprek met de tuinder aangaan over de
beoordeling en hoe deze te voorkomen. 3. Eventuele sancties door het bestuur (zoals
opzeggen van de tuin).



Deze winter wordt een deel van de bomensingel gesnoeid op kosten van de
gemeente.



Er zijn houtsnippers te krijgen op de de tuin.
Het bestuur wenst jullie allemaal fijne Kerstdagen en het allerbeste voor het nieuwe
jaar.

