
Anja Broeken 03-10-19, 19:35

Ibrahim Elmaci, voorzitter van tuindersvereniging Onze Vrije Tijd. © Ricardo Smit

Volkstuinders van Onze Vrije Tijd
kunnen de komende tien jaar weer
schoffelen en oogsten
De leden van Onze Vrije Tijd kunnen de komende tien jaar weer lekker tuinieren op hun
complex in Gorinchem. De huur is verlengd.

Voorzitter Ibrahim Elmaci popelt om zijn handtekening te zetten. Het huurcontract garandeert de 
huurders van de 54 tuinen van Volkstuinvereniging Onze Vrije Tijd aan de Kleine Schelluinsekade 
een vruchtbare toekomst. ,,Eindelijk!’’, zegt hij terwijl hij in het stadhuis het contract tekent. ,,Het 
heeft even geduurd, maar het is geregeld.’’

Ook wij zijn blij dat het rond is’’, zegt wethouder Dick van Zanten, die namens de gemeente 
Gorinchem tekent. ,,Het bestemmingsplan voor het gebied gaat wel veranderen, maar er zullen 
daar voorlopig geen woningen worden gebouwd. Al moeten we voor uitbreiding van de stad de 
oplossing wel binnenstedelijk zoeken.’’
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Juridische hulp
Dat klinkt Ruud Grondel, voorzitter van de Algemene bond van Volkstuinders Verenigingen 
Nederland (AVVN), als muziek in de oren. De AVVN vertegenwoordigt en ondersteunt zo’n 
tweehonderd volkstuindersverenigingen met advies en juridische hulp. In Gorinchem is dat alleen 
Onze Vrije Tijd. De andere twee volkstuincomplexen zijn niet bij de AVVN aangesloten.

Grondel: ,,In grote steden zien we dat de druk op verenigingen toeneemt omhun grond op te 
geven voor woningbouw. Dit groen is ontzettend belangrijk, ook voor de gemeenschapszin. Dat 
besef is er bij gemeenten niet altijd.’’ Als voorbeeld haalt hij de gemeente Rotterdam aan. Die wil 
volgens hem zo’n twintig volkstuincomplexen saneren om ruimte te maken voor woningbouw.

Brandveiligheid
Dat plan heeft de gemeente Gorinchem vooralsnog niet als het om Onze Vrije Tijd gaat. ,,Wel zien 
we graag dat we goede afspraken met elkaar maken over groot onderhoud en brandveiligheid’’, 
stelt Van Zanten.

Wat Elmaci betreft moet dat geen enkel probleem zijn. Al waren juist onderhoud, brandveiligheid 
en de handhaving op bouwwerken hobbels die eerst moesten worden overwonnen voordat de 
gemeente instemde met de verlening van het huurcontract. ,,Niet elke huurder laat zich 
gemakkelijk aanspreken’’, verontschuldigt hij zich. Maar ook dat wordt gemakkelijker voor de 
oudste volkstuinvereniging van Gorinchem, waar in 1965 de eerste groenten van het land 
kwamen. Bij eventuele problemen staat de AVVN het bestuur bij.
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