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DIJKZICHT EN DE TOEKOMST, bijeenkomst-3, 16-12-17 
Aanwezig: Noor (21 jaar een tuin), Tarina (13), Ingrid (9), Annet (3), Christaan (1), Simone (14), 
Tineke (2), Eric (50), Barend (30), Joel (3), Nel (12), Sandra (4), Rob (4), Kamiel (12), Masja (3), 

Karlijn (1), Marja (15), Johanneke (15), Ron (30), Jorien (21) 
Afmeldingen: Rens (voorzitter), Noeke (communicatie), Carel (toekomst, advies), Yvonne 
(communicatie) en Miranda (verkoop huisjes, communicatie) 

 

Dijkzicht en de Toekomst 
Sinds begin 2017 bestaat de werkgroep Dijkzicht en de Toekomst (Sandra, Annet, Kamiel en 
Jorien). We organiseren bijeenkomsten met leden die actief/nog actiever willen worden op 

Dijkzicht. We stemmen regelmatig af met Rens en/of bestuur. Barend wordt benut als adviseur. 

 

0. Opening bijeenkomst 3 

Welkom iedereen bij de bijeenkomst over Dijkzicht en de Toekomst.  
Op de voorjaarsvergadering van 2017 hebben we  iedereen uitgenodigd om mee te denken over 

onze toekomst. Hoe gaan we intern het werk organiseren, hoe gaan we communiceren en besturen 
en vanuit welke missie/visie doen we dat? Wie heeft welke kwaliteiten en wil die actief gaan 
inzetten voor Dijkzicht? 
Sinds een half jaar is duidelijk dat de tuinparken ‘bedreigd’ worden (woningbouw, aftakking 
snelweg), dat de gemeente wil dat veel meer mensen gebruik kunnen van het gebied. Ook op dat 
vlak is dus veel tijd, expertise en inzet nodig. 

 
Vandaag hebben we onze derde bijeenkomst. Leuk dat er weer nieuwe mensen gekomen zijn en 
mooi dat we nu al 20 namen hebben van mensen die zich (extra) willen gaan inzetten voor ons 
park. Na een korte kennismakingsronde besteden we aandacht aan: actuele ontwikkelingen, 
inrichting organisatie, communicatie (techniek en nieuwsbrief) én ideeën voor de toekomst. 
 

Rens kan vandaag niet aanwezig zijn. Jorien heeft vooroverleg gehad over de inrichting van deze 

bijeenkomst én over waar hij behoefte aan heeft. Reactie:  
1. Adviesclub voor de externe ontwikkelingen en de toekomstplannen 
2. Aanvulling op het organisatieplaatje: welke mensen hebben zich opgegeven voor welke taken 
3. een voorstel voor effectieve communicatie 
 

Vraag: wie kent de facebookpagina ‘bedreigde volkstuinparken Duivendrecht’. 
Antwoord: 6 mensen lezen de informatie op de pagina. Het is de plek waar je moet zijn als je op 
de hoogte wilt blijven van de actuele ontwikkelingen. Max Paumen schrijft heldere verslagen van 

de bijeenkomsten die plaats gevonden hebben en plaatst ook aankondigingen, artikelen e.d. op 
de pagina. 
 
Tip: je kunt de pagina vinden via google https://www.facebook.com/bedreigdevolkstuinen/  

 

1. Actuele ontwikkelingen 

Eric geeft een korte toelichting. Vanuit de besturen is er een werkgroep samengesteld die 

gezamenlijk de koers uitzet, bijeenkomsten bijwoont en inspreekbeurten regelt. De groep trekt 

samen op (gemeenschappelijk belang) en bestaat uit: 

o Leo Douw (Vredelust) 
o Max Paumen (De Federatie ?, facebookpagina, verslagen) 
o Kees Broekhuijzen (?, broer van Henk-bouwcie) 
o Nanny van Doorn (Lustoord) 

o Rens Snel (Dijkzicht) 
o ?? (Bond van volkstuinders, zij huren de grond van de gemeente) 

 
Sinds kort wordt de werkgroep betrokken bij de plannen vanuit Ouder Amstel (verantwoordelijk 

voor inrichting van het gebied) en Amsterdam (eigenaar grond). Dat is positief. Op 14-12 is er 
overleg geweest met de projectgroep ‘de nieuwe kern’.  

Jean Pierre .., Saskia Park en Roy Berends (planoloog). Vervolgafspraak is in februari. 

https://www.facebook.com/bedreigdevolkstuinen/
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Begin dit jaar (11-01 of 11-02 komt de verantwoordelijk wethouder Marian v.d. Weele van Over- 

Amstel op bezoek, bij Dijkzicht.  
Op 29-01 inspraakmogelijkheid bij Provinciale Staten. 
De bond gaat een bijeenkomst organiseren om ideeën te inventariseren voor de toekomst van de 
tuinparken in Amsterdam. 

 
Wat weten we inmiddels? 

• Dat de samenwerkingsovereenkomst getekend is – men wil aan de slag met de Nieuwe 
Kern (eerst fase.1, daarna eventueel fase.2). Voor Dijkzicht geldt dat de aftakking van de 
A2 over het park komt te lopen. 
Verder zijn er nog geen besluiten genomen. 

• Over-Amstel wil de tuinen laten verdwijnen, Amsterdam denkt daar veel genuanceerder 
over-ambtenaren zijn bezig met uitwerken nieuw beleid 

• Dat er nog heel wat moet gebeuren om aan de slag te kunnen: verklaring tot 

binnenstedelijk gebied, vliegroutes, wijziging bestemmingsplannen, etc. 

Naast de gemeentes zijn provinciale staten betrokken en Rijkswaterstaat. 
• Dat we op zoek moeten naar hele stevige partners als we iets voor elkaar willen krijgen; 

politieke partijen (maart-verkiezingen), actiegroep Schiphol, Natuurmonumenten, … 
 

2. Organisatie Dijkzicht 

Op de ledenvergadering in mei 2017 hebben we een plaatje laten zien waaruit duidelijk werd dat er 
naast het bestuur op Dijkzicht tal van commissies zijn en dat er daarnaast een (onmisbare) groep 

‘krasse knarren’ is die tal van klussen op zich neemt.  
We hebben ook laten zien dat de gemiddelde leeftijd van de commissieleden aan de hoge kant is. 
Het bestuur heeft al tijden vacatures en geen aanmeldingen. Behoefte dus aan nieuwe instroom. 
 
We hebben een nieuw plaatje gemaakt van de organisatie, we komen nu op 6 (grote) commissies 
(tuin, techniek, recreatie, gezond en veilig, communicatie, toekomst = visie, acties, advies), op een 
aparte groep voor de verkoop van huisjes en op ondersteuning van de secretaris bij administratie 

en AFAS. We denken aan het werken met een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. 
Het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft beslissingsbevoegdheid. De commissies kunnen 
beslissen –na goedkeuring van plan en budget-  over het eigen werkterrein. 
 
Tijdens de bijeenkomsten met de Toekomstgroep en via een mailing hebben we in beeld gebracht 
wie ingezet wil worden op welke taken. Vandaag maken we nogmaals een rondje om de namen 
compleet te krijgen. 

 
Reacties: plaatje is helder.  
De terminologie ‘algemeen en dagelijks bestuur’ is verwarrend. Is er een alternatief mogelijk?  
Hoe gaat de structuur geïmplementeerd worden? 
Afspraken: de werkgroep stelt het plaatje bij en vult de namen aan. Zie bijlage. 
In februari organiseren bestuur en werkgroep een bijeenkomst met alle betrokken om over de 

organisatie van het werk te praten. 

3. Communicatie 

Bij communicatie maken we een onderscheid naar ‘de techniek’ en ‘communicatie intern en extern’. 
Vandaag aandacht voor ‘de techniek’ en ‘actuele informatie, effectief en kloppend’. 
Voorstel techniek: Een subgroep (Kamiel, Camiel, Rob, Alexander en ..) is aan de slag met de 

techniek. Rob vertelt dat ze werken aan een voorstel voor: 

• een website die voldoet aan criteria als: actueel, aantrekkelijk, informatief, goed 

gestructureerd, bruikbaar op tablet en mobiel.  
• een sociaal netwerk dat gesloten is en alleen bruikbaar voor Dijkzicht-leden. 

De groep verwacht dat ze begin komend jaar een presentatie kunnen houden bij het bestuur om 
opzet, gebruik en randvoorwaarden toe te lichten.  Actie Kamiel & Co. 

Actuele informatie: Op dit moment heeft Dijkzicht een ‘op de hoogte-nieuwsbrief’. Die wordt niet 

gebruikt voor het communiceren over de actuele ontwikkelingen.  
Er is dus een facebookpagina ‘bedreigde volkstuinparken duivendrecht’ met veel relevante 
informatie, weinig tuinders bezoeken deze pagina.  
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Irma heeft laatst een app gemaakt om snel te communiceren over de raadsvergadering. De app 

werd direct gebruikt voor van alles en nog wat. Mensen die alleen goed op de hoogte willen zijn 
(niét geïnteresseerd zijn in duimpjes, gekeuvel, plaatjes e.d.) hebben de app direct weer verlaten. 
We willen een manier om tuinders –die dat willen- te informeren over actuele ontwikkelingen, 
bijeenkomsten e.d. We hebben daarvoor een voorstel:   

Voorstel:   we gaan gebruik maken van een digitale nieuwsbrief 
(mailchimp). 
Doel:    het zenden van informatie; actueel, informatief, beknopt en kloppend 
                                  (dus niet: voor vragen, reacties of opmerkingen) 

Aanleveren informatie: Max Paumen en/of andere leden van de bestuurswerkgroep 
Doelgroep:  Tuinders Dijkzicht en desgewenst tuinders van de andere parken 
Redactie (zo nodig): Noeke van Duijne ism … (ter bespreking) 
Format-Techniek: Kamiel Koudijs 
Te doen:   

- zorgen voor een up-to-date mailinglist van Dijkzicht. Actie Annet ism Irma 
- voorstel voorleggen aan Rens. Actie Jorien 

- na akkoord: contact opnemen met Max Paumen Actie Jorien 
- z.s.m. test-nieuwsbrief (toelichting en laatste 2 berichten Max) versturen naar tuinders 
Dijkzicht.  
           Actie Kamiel en Annet 
           + actie ondernemen op foutieve adressen en/of ontbrekende adressen 
- Belangrijk: mensen die de nieuwsbrief niet willen ontvangen, kunnen dat aangeven 

 
- aan bestuurswerkgroep voorleggen of nieuwsbrief ook naar tuinders andere parken moet – 
Rens 
- aanleveren mailadressen bij Kamiel - ???  
 
Vraag: wat vinden jullie van dit voorstel? Goed plan, doen!  

 

4. Toekomstplannen, -mogelijkheden, roept u maar! 
Het is duidelijk dat de tuinparken in Amsterdam alleen kans van overleven hebben als ze meer 
waarde voor de omgeving gaan hebben en/of die meerwaarde kunnen aantonen. Aan de 
aanwezigen de vraag om ideeën daarvoor aan te dragen, roept u maar! 
De reacties hebben we ondergebracht in verschillende categorieën. 

1. Beter benutten Tuinpark door de leden 

• Waarom 5 maanden dicht? Kunnen we niet het hele jaar open?  

• Het bewonen/verblijven promoten, zo jammer dat daar zo weinig gebruik van gemaakt wordt 

2. Openbare functie Tuinpark Dijkzicht  

• Moestuinen maken van niet verkochte huizen; voor scholen, voor vluchtelingen  

• Vlucht op maat uitnodigen/binnenbrengen, koken met en voor vluchtelingen  

• Trimparcours + apparaten, wandelroutes, joggingbaan, zwemvijver,  

• Speeltuin met natuurlijke materialen, speurtochten voor kinderen 

• Kunst of andere elementen toevoegen + faciliteiten, Festivals op de Parkeerplaats 

3. Meerwaarde, voorbeeldfunctie van tuinpark beter communiceren/verder ontwikkelen 

• Continuering en beter zichtbaar maken van wat we nu al doen, profilering op natuur en stiltegebieden  

• Uitstraling buitenkant optimaliseren. Voor 1 april 2018 een ‘actie’ spandoek ophangen bij de ingangen en 

ook iets verzinnen waardoor het zichtbaar is voor auto’s op de snelweg 

• Beschikbaarheid v/d tuin kenbaar maken bij Winkeliersvereniging Duivendrecht  

• Meerwaarde: betekenis voor de gemeenschap op/buiten de tuin, voor biodiversiteit, voor gezondheid-

bewegen, gezondheid-opvang fijn stof. Universiteiten  (VU, Hortus, Wageningen), Natuurmonumenten, 

IVN, stadsecologen hierbij betrekken 

• Programma ‘Vroege Vogels’ uitnodigen  

• Voorbeeldfunctie: meer groene daken, verticale tuinen, biogas, stiltegebieden voor dier en mens 
 

Om 14.48 beëindigen we het overleg, bedankt voor de inbreng en tot binnenkort! 


