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Van de voorzitter 

 

Beste tuinders,  

 

Het bestuur wil jullie in deze Groenbrief op de hoogte brengen van een aantal 

belangrijke zaken. 

Berichten uit de bestuursvergadering. 

1. Het verslag van het proces van het 1 miljoenfonds. 

2. Ontwikkeling op Jardinga en Schottelenburg. 

3. Bouw van kasjes en/of schuurtjes per tuin van 1½ are. 

4. Sloten op de schuur en vandalisme? 

 

Berichten uit de bestuursvergadering. 

“Denk mee aan het uitzetten van de koers voor VTV Jardinga” 

Gezien de veranderingen in meerdere processen binnen de vereniging is het bestuur 

steeds op zoek naar de juiste koers voor de vereniging. Weliswaar hebben we een mooi 

subsidiebedrag van de gemeente gekregen voor VTV Jardinga om verbeteringen en 

veranderingen door te kunnen voeren. Als het subsidiegeld besteed is zoals begroot 

zullen we VTV Jardinga gezond moeten kunnen houden vanuit de eigen inkomsten uit 

contributie en pacht. 

Het bestuur zoekt ook naar mogelijkheden om bij vraagstukken binnen de vereniging, 

zoals bijvoorbeeld het achterlaten van verwaarloosde tuinen en de verantwoordelijkheid 

rond de plaatsing van kasjes en/of schuurtjes  juridische advies te kunnen vragen. In 

het verleden was er de mogelijkheid om bij de Federatie van Volkstuin Organisaties 

Noord Nederland, VON, advies te vragen.  

Om in de toekomst een gezonde vereniging te houden hebben we inbreng van leden 

nodig. Leden met ideeën over de toekomstige koers.  Hebt u ideeën over de toekomst 

van VTV Jardinga? Deel dat met ons.  

 

Binnenkort krijgt u als leden een uitnodiging om samen met  het bestuur in een 

“huiskamer” overleg  te brainstormen over de toekomst van VTV Jardinga.    

 

Gespreksonderwerpen zijn: 

1. De Toekomst van de vereniging i.v.m. het teruglopende ledenbestand en daardoor 

leegstand van tuinen 

2. De Financiën. Door slecht beheer en onderhoud van machines en teruggave van 

verwaarloosde tuinen ontstaat         financiële druk. 

3. Beleid rond de bouw van kasjes en schuurtjes.       

 

Data voor deze toekomstgesprekken over VTV Jardinga zijn van 20.00 uur – 21.30 uur 

op 6 en 7 september. 

De gesprekken op 6 september worden gehouden op Laak 10, Christine Goudberg. 

De gesprekken op 7 september worden gehouden op Assepot 18, Henk Woelders. 

 

 

Een uitgave van  
VTV “Jardinga” 
www.jardinga.nl 



GROENBRIEF 
 

2 

 

Het 1 miljoenfonds en de bloemenweide op Schottelenburg.  

De ontwikkeling van de bloemenweide verloopt volgens plan. Zoals u weet zijn de 

meerjarige zaden ingezaaid op 14 mei jl. Het onderhoud van de weide bestaat uit 

maaien en in eerste instantie het verwijderen van het onkruid dat opkomt op de 

ingezaaide percelen. Meerdere leden op Schottelenburg verzorgen dit onderhoud. 

 

Als bijzondere aanduiding en uitleg over het complex en de bloemenweide  is in 

augustus een informatiebord geplaatst. Op het informatiepaneel staan vanaf 5 

september aanwijzingen genoemd om bezoekers op een prettige wijze kennis ta laten 

maken met Schottelenburg en de bloemenweide. Aan de achterkant van het paneel is 

het oude mededelingen bord geplaatst, zodat de tuinsecretaris de leden kan informeren.  

De informatie op het paneel  kan belangstelling voor tuinieren bij bezoekers creëren en 

dat is een goede zaak!  

Het 1 miljoenfonds en de pluk- en vlindertuin op Jardinga.  

De plannen rond deze tuinen zullen gedurende de komende nazomer en herfstperiode 

worden uitgewerkt. Bij deze uitvoering wordt hulp gezocht voor de beplanting door 

leden. Bied uw hulp aan! 

 

Als bijzondere aanduiding en uitleg van het complex en de pluk-en vlindertuin wordt op 

1 september een informatiebord geplaatst. Op het informatiepaneel staan vanaf 5 

september aanwijzingen genoemd om bezoekers op een prettige wijze kennis te laten 

maken met Jardinga en haar twee bijzondere tuinen. Aan de achterkant van het paneel 

is het oude mededelingen bord geplaatst, zodat de tuinsecretaris de leden kan 

informeren. Weer een aanwinst om trots op te zijn. 

 

Het 1 miljoenfonds en de inbraakveilige berging op Schottelenburg. 

Op 16 augustus 2016 is de bouwvergunning voor de inbraakveilige berging op 

Schottelenburg afgegeven door B&W. Naar verwachting zal publicatie in de Huis aan 

Huis bladen plaats vinden op 24 augustus, waarna nog zes weken lang een bezwaar 

ingediend kan worden. De vergunning wordt pas definitief wanneer deze periode voorbij 

is (rond 5 oktober). Mocht er een bezwaar ingediend worden, dan duurt het nog langer 

omdat we dan moeten wachten op de uitspraak. Hoe dan ook, we mogen bouwen. 

 

Het 1 miljoenfonds en de vernieuwde website 

Eén van de projecten in het kader van het 1 miljoen fonds is het maken van een 

nieuwe, eigentijdse website. We hebben dit werk uitbesteed aan Cityfox, het bureau van 

Steven Hogenbrink (die ook de huidige website maakte). In de laatste week van 

augustus komt de nieuwe website op internet.  

In de afgelopen drie maanden is er achter de schermen door diverse mensen uit het 

bestuur (en Nol voor de foto's) hard gewerkt om een nieuw gezicht te geven. We zijn nog 

bezig, maar dit werk gaat gewoon door.  

Op de website wordt aandacht besteed aan de voortgang van het 1 miljoen fonds, aan 

de ontwikkelingen op de tuinen, zowel drie specifieke (pluk-vlindertuin en 

bloemenweide) als de tuincomplexen Jardinga en Schottelenburg. Ook is er aandacht 

voor de organisatie en nieuwe leden. Eén rubriek is nog niet ontwikkeld, dat betreft het 

tuinieren door het jaar heen.  
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We hebben nu onze eigen webmaster. Dat is Anita Strik. Zij heeft in overleg met Steven 

de nieuwe website "gemaakt". Voortaan is Anita de vrouw die de website zal verzorgen; 

teksten toevoegen, foto's plaatsen, het laatste nieuws verzorgen.  

 

Ontwikkelingen van de tuinen op Jardinga en Schottelenburg. 

Op beide complexen wordt hard gewerkt door de beide tuinsecretarissen, de leden die 

het algemene onderhoud verzorgen en leden die naast deze groep mensen hun hulp 

aanbieden. Helaas lopen we als bestuur, tuinsecretarissen en actieve leden steeds aan 

tegen allerlei onvoorziene klussen. Zo laten vertrekkende leden verwaarloosde tuinen 

achter. Het bestuur schrijft deze vertrekkende tuinders aan en wijst hen op de 

verplichting om hun tuin schoon achter te laten. In een aantal gevallen gebeurt dat 

niet. Opnieuw klimt de secretaris namens het bestuur in de pen en wijst deze mensen 

op het schoonmaak bedrag van € 25,- Immers, je huurt als tuinder een tuin van 

vereniging VTV Jardinga en dus verplicht je jezelf om je aan de regels uit het 

Huishoudelijk Reglement te houden.  Als bestuur proberen we oplossingen te vinden. 

We huren bedrijven in met kranen om sterk verwaarloosde tuinen zwart op te kunnen 

leveren voor nieuwe aspirant tuinders. Aan geld geen gebrek denkt u nu? Vergeet dat 

maar. Deze oplossingen vormen een flinke aanslag op ons budget. Uiteindelijk moeten 

deze grote uitgaven door ons, de leden, opgebracht worden. Als bestuur draaien we elke 

cent wel tien keer om. En dat kunnen we niet blijven doen.  Dat zult u  vast begrijpen! 

Op Schottelenburg lopen de meeste onderhoudsklussen soepel. 

Op Jardinga gaat het moeizamer. Daar is de tuinsecretaris bezig om leden aan te 

schrijven voor deelname aan de algemene werkzaamheden.  Van 8 leden ontving zij 

positieve reacties. Dat doet goed. We zijn er echter nog niet. 

 

Nogmaals een oproep: Wees verenigingslid en steek de handen uit de mouwen. 

 

Bouw van kasjes/schuurtjes per tuin   

Verschillende leden hebben aangegeven dat zij graag een kasje en/of schuurtje op hun 

tuin willen plaatsen. 

De gemeente heeft een algemene toestemming gegeven. Het bestuur kan nog 

aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld de plaats. 

Belangrijker echter is de daadwerkelijke gang van zaken; het vergunningenloket bij de 

gemeente geeft de daadwerkelijke toestemming en daarvoor moet de hele procedure 

worden gevolgd van het indienen van een bouwvergunning, inclusief  tekening en 

betalen van leges aan de gemeente. 

Je kunt dus niet zomaar een kasje en/of tuinschuurtje van Wiebe Westra of de Gamma 

plaatsen.   

Het bestuur zal zich spoedig verstaan met de gemeente over de uitleg en toepassing van 

dit artikel. 

Het lijkt ons van de zotte dat wij voor kant en klaar afgeleverde kasjes en 

tuinschuurtjes een bouwvergunning moeten aanvragen, noch afgezien van de 

constatering dat "goedkoop tuinieren, juist ook voor mensen met de smalle beurs" 

onmogelijk wordt, laat staan de onzekerheden die de goedkeuring van o.a. de 

welstandscommissie met zich meebrengt. Voorlopige conclusie: wilt u bouwen, dan 

dient u een bouwvergunning aan te vragen. En tegelijkertijd dient u aan het bestuur te 

vragen WAAR op de tuin uw kas en/of schuurtje gebouwd mag worden 
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Sloten op de schuur en vandalisme!? 

Helaas  blijft ook VTV “Jardinga” niet gespaard door het vandalisme in deze tijd. We  

weten natuurlijk allemaal wel dat er wel eens iets kapot wordt  gemaakt op een van de 

tuinen of dat er wat gereedschap mist, maar het vandalisme begint nu andere vormen 

aan te nemen! 

Tussen maandagmiddag 8 en dinsdagmorgen 9 augustus heeft iemand gemeend dat het 

blijkbaar nodig was om de pas nieuw geplaatste diskussloten op de gereedschaps- en 

aanhangerschuur van complex Jardinga vol te laten lopen met lijm. We gaan er 

natuurlijk in eerste instantie van uit dat het een kwajongensstreek is geweest. 

Het tijdstip echter waarop dit is gebeurd zorgt wel voor enige vraagtekens hieromtrent. 

Het bestuur heeft logischerwijze aangifte gedaan bij de politie. En als we weten wie zo’n 

kinderachtige streek uitgehaald heeft wordt die persoon ook zeker aangegeven bij de 

politie. 

Heeft iemand iets gehoord en/of gezien? Meldt dit dan a.u.b. bij één van de 

tuinsecretarissen, Anita of Harry. 

Gelukkig zijn we erin geslaagd de sloten na een tip van oom agent weer open te krijgen 

wat ons hogere kosten heeft bespaard. Maar leuk is anders!! 

 

 

 

 

Lastposten in de moestuin 

 

Het afgelopen jaar hebben we veel last gehad van slakken, met welke tuinder je ook praat 

iedereen geeft aan veel last te hebben van slakkenvraat. Ook In de maand september 

kunnen we weer een aanval verwachten van de slak. Het is vochtig wat de activiteit van de 

slak verhoogd. Vooral de naaktslak kan veel schade veroorzaken. 

 

 
 

 

 

Een andere plaag is de rups van het koolwitje. 

 

 
rupsen eitjes 

 


