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Onderwerp Verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden (24564) 

Datum 20 april 2016 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Duyts 
(D66) Hendriks 
(CDA) Mastenbroek 
(PvdA) Wiss 
(GL) Vonk 
(HvB) van Ham  
(GOP) Wees 

Meesprekers Marcus Wieringa (KNSF Vastgoed)  
Maarten IngenHousz (penningmeester Tuindersvereniging "De Westbatterij")  

Aanwezig namens 
college 

Boland 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Zeegers 

Voorzitter Kruijt 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter opent de vergadering. 
Marcus Wierenga geeft een korte presentatie. 
Marten IngenHousz geeft een korte geschiedenis van het geheel. Op zich blij 
met de oplossing. Maar bij de tuinders ligt het wel heel gevoelig. We gaan 
verder met het project. De tuindersvereniging als geheel zegt nu te gaan 
verhuizen. Een aantal oudere tuinders zal niet meegaan. De oppervlakte is 
kleiner. 
VVD merkt op dat er nu 83 tuinen zijn. Er worden 77 tuinen gerealiseerd. De 
tuinen zijn kleiner, maar zijn de voorwaarden hetzelfde?  
Er wordt 250.000 onttrokken aan de voorziening bovenwijkse voorzieningen, 
blijft er dan nog wel genoeg over voor andere activiteiten. Is de zorgboerderij 
tevreden met de voorziening?  
Dhr. Ingenhousz gaat in op het aantal tuinen en op de grootte van de kavels. 
Het lidmaatschap van de vereniging blijft hetzelfde, maar dat staat los van de 
opstallen. 
Wieringa en Zeegers gaan in op schadeloosstelling en andere kosten. 
PvdA heeft ook een vraagteken bij het bedrag van 250.000 euro. 
Wel is de PvdA verheugd over de overeenstemming die is bereikt met de 
volkstuinen. En volkstuinen horen ook een beetje verrommeling te geven. 
D66 vraagt of de kosten van de opstallen door de knsf betaald worden? Hoe zit 
het met het parkeren in dit gebied? 
Dhr. Wieringa merkt op dat er overeenstemming moet komen in de opstallen, 
daarom zal de knsf met voorfinanciering en verhuring komen. Parkeerplekken 
zijn geregeld. 
CDA vraagt of dit het maximum is of er nog mogelijkheden zijn voor 
uitbreiding? 
GL vraagt naar de tuinhuisjes: het verhaal gaat dat ze daar 200 euro per jaar 
voor moeten betalen. Hoe zit het met fruitbomen op de bestaande tuinen: hoe 
zit het met onkostenvergoeding. Ook is men bang voor vervuiling van de 



 

snelweg. Kippen zouden niet mee mogen verhuizen. Er spelen ook veel 
emoties: waarom moeten mensen nu al weg en niet pas over twee jaar. 
HvB vraagt of alle tuinders die mee willen ook mee kunnen. Wordt er rekening 
gehouden met het tuinseizoen. En moeten de tuinders straks betalen aan de 
vereniging en voor de opstallen? 
GOP vraagt hoe de gemeente de tuinen gereed maakt. En hoe de kosten voor 
de tuinders worden. 
 
PvdA vraagt naar de 250.000 euro, maar er ontbreekt een begroting? En 
waarom wordt dit bedrag van de bovenwijkse voorzieningen gehaald en 
waarom wordt het niet betaald door de ontwikkelaar? 
VVD vraagt ook wat er van de bovenwijkse voorziening overblijft. 
GOP hoe wordt de grond verhuurd, door Gooise Meren of door de vereniging? 
GL merkt op dat er veel oudere tuinders zijn die het niet meer aankunnen.  
 
Boland gaat op de vragen in. Het krediet is voldoende, en als de raad het 
voteert is het voor het college taakstellend. 
Ook maken wij het gebied volkstuinrijp: grond en paden. Maar de inrichting is 
voor de tuinders en de knsf.  
Voor de rest van de post bovenwijkse voorziengen is nog geen invulling 
gegeven. 
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Het onderwerp wordt aanbevolen voor de meningsvormende raad. 

 


