
Beste medetuinders, 

Na een paar maanden stilte wil ik graag weer een paar onderwerpen 

onder jullie aandacht brengen.  

• De Ruimtelijke koers Houten 2040 

• Opzeggen lidmaatschap en wachtlijst 

• Groencontainer 

1 DE RUIMTELIJKE KOERS HOUTEN 2040 

We hebben afgelopen week terugkoppeling gekregen van de gemeente 

op onze zienswijze over de Ruimtelijke koers Houten 2040. Hier heb ik 

jullie in mei al wat meer over verteld. We waren toen nog erg bang dat 

ook het gebied “De kruisboog” in de plannen mee werd genomen en dat 

daardoor de vereniging geraakt kon worden. 

Gelukkig is er nu goed nieuws. De gemeente heeft onze zienswijze 

samengevat tot: 

“Volkstuin vereniging Houten vindt dat het belang van de bestaande 

volkstuinen (Veerwagenweg en Binnenweg) onvoldoende is weergegeven 

in de Ruimtelijke Koers. Kaartbeelden wekken suggestie dat andere 

ontwikkelingen (zoals intensivering sport- en onderwijsvoorzieningen en 

woningbouw) prioriteit hebben. Vraagt om in tabel op pag. 74 ook de 

oppervlaktebehoefte voor volkstuincomplexen op beide locaties op te 

nemen. Verwacht dat behoefte zal toenemen, zeker als er veel 

appartementen zonder tuin bijkomen. Verzoekt beide gebieden buiten de 

begrenzing van nieuwe ontwikkelingen te houden en als onderdeel van 

groenstructuur aan te wijzen.” 

 

Het antwoord vanuit de gemeente hierop is: 

“De volkstuincomplexen vallen buiten de ontwikkelgebieden van de 

Ruimtelijke Koers.” 

 

Dit is kort en bondig en er blijft wat ons betreft weinig onduidelijkheid 

bestaan. In de ruimtelijke koers blijven de beide complexen dus buiten 

schot. We gaan er dan ook van uit dat we voorlopig op de bestaande voet 

door kunnen gaan op de huidige locaties. De aangepaste ruimtelijke koers 

is na te lezen op de site van de gemeente: 

https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/ruimtelijke-koers-

aangepast/ 
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2 OPZEGGEN LIDMAATSCHAP EN 

WACHTLIJST 

De wachtlijst voor een lidmaatschap van onze 

vereniging is het afgelopen jaar geëxplodeerd. Er staan 

momenteel zo’n 40 mensen op de wachtlijst. Per jaar 

komen er tussen de 10 tot 15 tuintjes vrij wat dus 

betekent dat we momenteel een wachttijd hebben van 

meer dan 3 jaar. De afgelopen jaren kon bijna altijd 

iedereen op de wachtlijst binnen een jaar lid worden 

en een tuin huren. Of het te danken is aan het 

Coronavirus durf ik niet met zekerheid te zeggen maar 

tuinieren is zeker erg populair op dit moment. 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/ne

derlandse-volkstuinen-razend-populair 

Omdat we zo’n grote wachtlijst hebben wil ik je de 

volgende vragen stellen. 

• Ga je soms met tegenzin naar je tuin en twijfel 

je weleens of je nog wel wilt doorgaan met tuinieren?  

• Ben je alleen maar bezig met onkruid wieden 

als je op je tuin bezig bent?  

• Heb je bijna geen tijd om te tuinieren?  

Denk er dan nog eens goed over na of het wellicht 

beter is om te stoppen en je lidmaatschap van 

VThouten op te zeggen. Normaal gesproken moet je je 

lidmaatschap voor 1-10 opzeggen maar deze termijn 

hebben we dit jaar verlengd tot 1-11.  

3 GROENCONTAINER 

De afgelopen 2 jaar hebben we op de Binnenweg 

gebruik gemaakt van een groencontainer voor het 

afvoeren van het groenafval. Zowel groenafval van de 

tuinen van leden als dat van het onderhoud van het 

complex. Dit jaar zijn de huurprijzen van deze 

containers sterk verhoogd waardoor we als bestuur 

hebben besloten om slechts 2x per jaar een container 

te huren.  

In november zal er weer een groencontainer staan 

voor het groenafval. Als je dus groenafval hebt dan 

mag je dit in deze maand, tot de container vol is, naar 

de groencontainer brengen. Dit kan alleen op 

zaterdagochtend tussen 9 uur en 11 uur omdat we 

toezicht willen houden op het aangeboden afval. Als er 

ander dan groenafval in de container komt wordt de 

prijs van het verwerken namelijk fors verhoogd. 

We willen de leden vragen om, gedurende het jaar, het 

groenafval van hun tuin zoveel mogelijk te 

composteren of mee naar huis te nemen.   

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-

huis/tuinieren/tuinonderhoud/zelf-composteren/ 

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat je binnen een jaar 

de mooiste compost hebt die je maar kunt wensen. 

 

Groetjes, Michel 

4 HULP NODIG? 

Lisette Hofman staat sinds juni dit jaar bij ons op de 

wachtlijst voor een tuin. Omdat de wachtlijst zo’n twee 

jaar is duurt het nog wel even voordat zij zelf aan de 

slag kan. Ze zou het leuk vinden om In de tussentijd 

alvast meer van het tuinieren te weten te komen en in 

een tuin aan de slag te gaan. 

Daarom biedt zij aan om mensen die af en toe een 

helpende hand kunnen gebruiken te gaan 

ondersteunen. Zo snijdt het mes aan twee kanten, 

voor de een hulp en voor haar een leerzame periode. 

lisettehofman@gmail.com 

 

5 TUINDIENSTEN EN KOFFIE! 

Zie bijgaand rooster! Tuindienst start om 09:00 uur!  

Uiteraard wordt het koffieschenken om 10 uur Corona 

proof gedaan; 

• Niemand, behalve de koffiezetter in de kantine. Er 

wordt een tafeltje voor de ingang gezet.  

• Degene die koffiezet schenkt in. 

• We gebruiken weer even wegwerpbekertjes.  

We houden afstand (de picknick tafels worden uit 

elkaar geschoven. 

 

NB Wil je ook meehelpen met koffiezetten in het 

nieuwe jaar? Geef een seintje via de mail 

(mtkoerier@gmail.com) en ik leg uit hoe het werkt.  
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Tuinnr voorltrs naam
Datum 

tuindienst

B-031B K.L. de Graaf 10-10-20

B-055 N.J. Dijk 10-10-20

B-081 J.N. de Jong 10-10-20

B-110 E. Wind 10-10-20

B-136A H. Wesselink-van Buren 10-10-20

B-169 J.H. van Ommen 10-10-20

B-062 W.T.M. van Impelen 17-10-20

B-056 J.M.E. Heijs 17-10-20

B-082A O. Hermens 17-10-20

B-111A W.C. Meijer 17-10-20

B-136B J.H. Bergveld 17-10-20

B-200 E. Hendriks 17-10-20


