Geachte leden van de commissie,

Goedenavond. Mijn naam is Joke van der Helm, voorzitter van Tuinpark Buitenzorg en
ik spreek in op het punt over het 20% openbaar maken van de tuinparken en dat het
deel dat omgevormd gaat worden naar andersoortige tuinen op het openbare deel
moet aansluiten.
Stel dat in het slechtste geval de plannen zoals ze er nu liggen doorgaan en 20% van
de tuinparken openbaar wordt en onderhouden gaat worden door de gemeente. Niet
alleen trekt de gemeente hiermee werk naar zich toe dat haaks staat op algemeen
gemeente beleid dat er juist op gericht is werk terug te geven aan de burgers. Ook
worden de kosten van dit onderhoud deels betaald uit de ontstane pot na de
huurverhoging. Dus hoewel ontkent: tuinders betalen voor een deel dat ze altijd al
zelf vrijwillig hebben onderhouden.
Buitenzorg – klein, smal en langgerekt – ligt al ruim 100 jaar ingebed tussen
Vogeldorp en Vliegenbos, met het Noorderpark nabij. Met de komst van het
Hamerkwartier ziet de gemeente aanleiding om zoveel als mogelijk richting de 20%
openbaar te gaan. Dat kleine stukje groen van ons park is te verwaarlozen voor het al
aanwezige groen. Maar niet voor ons. Daar komt bij dat u maar 1 groep mensen er
een plezier mee doet met 24 uur per dag open te zijn: de lachgasgebruikers die nu op
de parkeerplaats naast het park staan.
Dan het idee 20% van de tuinen om te vormen naar andersoortige tuinen. Sommige
tuinparken zijn er binnen de regels van de bond al mee bezig. In de plannen echter
staat dat deze tuinen aansluitend aan het openbare deel moeten liggen. Het
ontbreekt me nu aan tijd om goed uit te leggen dat u daarmee het voortbestaan van
onze vereniging in gevaar brengt. Al laat het zich sowieso het best uitleggen door op
Buitenzorg ter plekke te komen kijken. (Ja, dat is een uitnodiging)
Meent de gemeente echt dat de parken belangrijk zijn en willen ze echt dat de parken
voor iedereen – ook voor wie ze in beginsel bedoeld zijn - bereikbaar moeten kunnen
blijven? Voer dan niet hetzelfde beleid als in de stad, houd de gentrificatie buiten de
deur. Bedenk opnieuw wat voor stad wij willen zijn en voor wie. Neem de tijd, ga
zoeken naar mogelijkheden meer tuinparken te maken en herzie het plan delen
openbaar te maken. Ga niet in de marge rommelen als het gaat om groen, en om het
beste resultaat per park te halen praat dan direct met de besturen van de tuinparken
zelf. Leg het vuur niet na aan onze schenen. We willen meewerken, maar niet aan
onze ondergang.
Ik wens u alle wijsheid toe. Dank voor uw aandacht

