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NIEUWSBRIEF nr. 3 

Gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn 

Op 14 november j.l. heeft de gemeente een voorlichtingsavond gehouden over de herstructurering 
van het gebied tussen Vuurlijn en Boterdijk, waar zich ook ons volkstuinencomplex bevindt.           
Kort samengevat heeft de gemeente verteld dat er een gebiedsvisie is opgesteld maar dat de 
uitvoering hiervan niet mogelijk is gezien de huidige economische situatie. Banken willen geen 
krediet verstrekken aan bedrijven en de gemeente beschikt ook niet over de benodigde financiële 
middelen. Een volkstuinencomplex is wel onderdeel van de gebiedsvisie en kan dus in toekomstige 
ontwikkelingen een rol spelen. Voor ons huidige volkstuincomplex betekent het dat er voorlopig 
niets gebeurt en alles blijft zoals het nu is. Dat is geen garantie voor de toekomst en ook geen 
legalisatie. Legalisatie is alleen mogelijk indien het bestemmingsplan wordt aangepast en de 
bestemming wordt gewijzigd van grasland naar tuinbouwland. De gemeente is niet van plan dit te 
doen, omdat het niets bijdraagt aan de realisering van de gebiedsvisie. De eventuele 
onderhandelingen hierover zullen in alle gevallen plaatsvinden tussen de gemeente en de eigenaar. 
Als vereniging staan we niet helemaal aan de zijlijn. We kunnen wel degelijk rechten ontlenen aan de 
al lang durende gedoogsituatie, dus bij plannen voor opheffing of verplaatsing zal de vereniging zeker 
een gesprekspartner zijn. Voorlopig kunt u gewoon verder tuinieren en de vereniging zal de vinger 
aan de pols houden. 

Het gehele plan van de gebiedsvisie is te vinden op de website van de gemeente op onderstaande 
link: 
http://www.uithoorn.nl/Wonen_en_wijken/Nieuwbouw_en_herinrichting/Gebiedsvisie_Boterdijk_Vuurlijn 

 

Gezamenlijk inkopen van zaden etc. 

Het bestuur zou graag willen weten of u belangstelling heeft voor het gezamenlijk inkopen van 
zaden, pootaardappelen, enz. We kunnen dan proberen een korting te bedingen en hiervoor een 
procedure op te zetten. Voelt u hiervoor: laat ons dat dan vóór 10 december weten via e-mailadres 
derksema@kabelfoon.nl  of via een briefje in de brievenbus bij de ingang van het volkstuinenterrein. 
De leverancier die wij willen benaderen is postorderbedrijf Van der Wal uit Hoogeveen. 

Het bestuur 
 
Jeanne Kamperman    Kavel 22 0297 569419 

Rob Derksema Kavel 4  0297 566043 

Rob Wijnands Kavel 39 0297 323494 

Peter de Bruin Kavel 11 0297 567197 

Greet Mooiman Kavel 33a 0297 565987 
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