Voorstel aan raad

Verantwoordelijke afdeling

−
−
−

Inboeknummer:
Paragraaf begroting:
Steller, namen groepsleden:

E-mail adressen leden:
Olafvdmark@gmail.com
Daan.schram@gmail.com
Lwmbraak@gmail.com
Febarbara.vaneldik@gmail.com

Portefeuillehouder, wethouder:

Datum:
07-12-2018

Onderwerp:
Volkstuin

Voorstel (Geadviseerd besluit)
Als voorstel willen wij graag indienen om een volkstuin op te richten waarin iedereen
kan deelnemen, binnen de regio van de gemeente Renkum.

Inleiding
Wij zijn vier leerlingen uit de 4e klas van het TTO op het Dorenweerd College. Wij
hebben de opdracht gekregen een voorstel te creëren voor de gemeenteraad. Daarvoor
hebben wij het volgende bedacht: het oprichten van een volkstuin. De bedoeling van
deze tuin is om nieuwkomers in de gemeenten Renkum meer te kunnen verwelkomen
met de al bewoners, maar ook om de ouderen een fijne gelegenheid te geven om even
bezig te zijn. Deze tuin is bedoeld voor iedereen die zou willen helpen Het oprichten van
een volkstuin zorgt ook voor een groenere omgeving.

Wat wil je ermee bereiken (Beoogd effect)
Het beoogd effect van de volkstuin in de gemeente Renkum is om mensen van
verschillende groepen, rassen, en leeftijden samen te brengen. Er zijn veel mensen,
zoals vluchtelingen, die niet goed kunnen integreren in de Nederlandse samenleving
maar dat wel willen. Aan de hand van de volkstuin willen we deze mensen een
mogelijkheid geven om met anderen te praten en kunnen ze ook de Nederlandse cultuur
beter begrijpen.

Past het voorstel binnen andere afspraken? (Kader)
Dit voorstel past binnen andere afspraken. Het is niet heel duur en het heeft ruimte
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nodig, maar niet veel en er zijn ook heel veel plekken waar deze tuin kan komen. We
moeten dit natuurlijk wel overleggen met de omwoners.

Argumenten
De volkstuin brengt een paar positieve punten met zich mee. Ten eerste zal de
volkstuin mogelijkheden brengen voor de mensen die moeilijk onze cultuur begrijpen.
Ze kunnen op deze manier zien hoe de Nederlandse mensen dingen aanpakken.
Bovendien leren ze hierdoor ook de Nederlandse taal. Ten tweede is het fijn voor de
ouderen. Die zijn vaak erg eenzaam en er zijn weinig instanties die fijne dagen voor
ouderen kunnen bezorgen. Het is dus erg fijn als deze mensen samen met anderen
bezig kunnen zijn. Ten derde is het ook leuk voor kinderen of volwassenen die het fijn
vinden om in de natuur bezig te zijn. Die kunnen hier weer bijvoorbeeld leren te
tuinieren van andere mensen. Een ander argument is dat de tuin goed is voor de
natuur en het weinig onderhoud nodig heeft. Er is weinig onderhoud nodig, omdat de
mensen die bezig zijn in de tuin dit zelf zullen doen.

Tegenargumenten of bezwaren (Kanttekeningen)
Een tegenargument zou kunnen zijn dat mensen geen behoefte hebben aan een
volkstuin. Er zullen natuurlijk genoeg mensen zijn in de gemeente Renkum die niet mee
willen doen aan dit project. De oplossing hiervoor is om klein te beginnen en te kijken of
mensen dit een goed idee vinden. Als er veel mensen hieraan mee willen doen kan de
tuin worden uitgebreid. Het is dan ook een goed idee om vrijwilligers aan te nemen die
een beetje orde houden als er veel mensen zijn en schema's kunnen maken voor wie
wanneer kan komen. Een ander tegenargument is dat er misschien wel te veel mensen
zijn die hieraan willen meedoen. Dan zal de tuin uitgebreid moeten worden en dit kost
weer meer geld. De grond en planten om deze tuin te vormen zijn niet erg duur, dus wij
denken dat dit zeker binnen het budget te doen valt.

Wat vinden de inwoners van de gemeente ervan (Draagvlak)
Wij hebben een enquête gemaakt waarin wij de gemeente vragen stelde over ons idee.
De link van onze enquête is:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=nTrv9ag3GkewZQui0ZhF2Sv6XMwYAxBMuv95uECVcStUNEg4QjBSM1FDUElHR
0dVVDBZTlpHMkExOS4u

Uit de enquête kwamen de volgende resultaten:
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Vraag: Vindt u het een goed idee om een volkstuin op te richten?
Hieruit blijkt dat de meerderheid van de gemeente het een goed en leuk idee
vindt om een volkstuin in de buurt te hebben.

Ongeveer de helft van de mensen zou wel willen deelnemen aan deze tuin.
Daarvan geeft 30% aan dat ze af en toe willen helpen. Ongeveer 5% van de
mensen geeft aan dat ze zelfs meerdere keren per week willen helpen.

Vraag: Wat vindt u de beste doelgroep voor dit project?
Hierover zijn de meningen vrij verdeeld, maar de meeste stemmen gaan naar de
ouderen. Dit was ook een van de grootste doelgroepen die wij voor ogen
hadden. Daarna komen de kinderen. De asielzoekers en de werkende mensen
krijgen erg weinig stemmen.
Sommigen hebben ingevuld dat ze vinden dat er niet een specifieke doelgroep
is, maar dat de tuin voor iedereen moet zijn. Dit staat ook in ons verslag.
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Hoe wordt het uitgevoerd (Aanpak/Uitvoering)
Zojuist hebben wij de uitslag van de enquête en mening van inwoners laten zien. Dit
hebben wij d.m.v. een enquête gedaan en door inwoners vragen te stellen rondom
supermarkten in de gemeente Renkum. Voor de aanpak hebben wij ook wat mogelijke
plaatsen uitgezocht en de financiële consequenties berekend:
Mogelijke plaatsen voor de tuin
 Oude Kloosterweg 1, 6874 AA Wolfheze
 Moviera (bos naastliggend)
 Tussen Nico Bovenweg en het spoor
 Graaf van Rechterenweg,Oosterbeek (scouting)
 Felixoord (parkje naastliggend)

Wat kost het (Financiële consequenties)
Om dit project te realiseren zijn er een paar dingen nodig. Wij hebben o.a. voor dit
project gekozen, omdat dit zeker binnen het budget van €1500 past. De belangrijkste
dingen die de mensen die in de tuin werken nodig hebben, zijn een schuurtje om de
spullen in op te slaan, apparatuur (harken, scheppen, schoffels, grasmaaiers), stoelen en
een tafeltje en overige spullen zoals hekjes, bloembakken en zaden. Verder moet er een
stuk grond beschikbaar zijn en er moet een wateraansluiting zijn. Wij hebben een lijst
gemaakt met de benodigdheden en een tabel gemaakt voor de verwachte kosten:
Schuurtje
Voor het schuurtje zijn er verschillende opties. Je kunt een redelijk groot, metalen
schuurtje kopen voor €450. Een houten schuurtje wat aardig groot is en van goede
kwaliteit is gemaakt kost al gauw €474. Je kunt natuurlijk ook een simpel fietsenschuurtje
kopen van rond de €289. Deze is wel wat kleiner, maar wij denken dat deze groot
genoeg is om de spullen in op te slaan.

€450

€474

€289

Gereedschap
De belangrijkste stukken apparatuur zijn scheppen, schoffels, harken en een
handgrasmaaier. Deze kosten vaak per stuk rond de €30. Het zou kunnen dat de
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gemeente deze spullen al heeft. Wij denken dat er rond de vijf scheppen, vijf schoffels en
vijf harken nodig zijn. Dit zal dan ongeveer rond de €450 kosten.
Overig
Buiten het schuurtje en het gereedschap, zijn er ook nog diverse dingen zoals hekjes,
stoelen en tafeltje, zaden, wateraansluiting, pesticiden, bloembakken / moestuinvakken
en de grond waar de tuin komt. Voor de hekjes denken wij dat het in een prijs van €150
te realiseren valt. Simpele stoelen zijn voor ongeveer €5 - €10 per stuk te koop en een
simpel tafeltje kost rond de €70. Voor de bloembakken / moestuinvakken denken wij
ongeveer €100 te betalen. De totale kosten voor deze dingen komt dan neer op
ongeveer €350.
KOSTEN
SCHUURTJE
GEREEDSCHAP
HEKJES
STOELEN EN TAFEL
GROND EN ZADEN
BLOEMBAKKEN / MOESTUIN

€200 - €400
€400 - €500
€150 - €250
€100
€100 - €150
€75 - €100
Totaal: €1025 - €1450

Duurzaamheid
Dit project is heel duurzaam omdat het gaat om het verbeteren van de omgeving en het
groener maken van de gemeente Renkum, aangezien een tuin wordt aangelegd waarin
groentes en duurzame producten worden verbouwd. Daardoor leert de maatschappij
elkaar beter kennen binnen een groen en duurzaam project.

Communicatie
Dit project brengt het het volk samen. We zullen eerst met het volk communiceren om
een goed plan te maken wat de inwoners van gemeente Renkum leuk vinden. Dan
zullen we een plek gaan vinden waar het plan dan eventueel uitgevoerd kan worden.
We hebben enquêtes opengesteld op Facebook waarin we de meningen en uitslagen
kunnen zien van mensen uit de regio.

Alternatieven
Als er geen water aansluiting is zou een alternatief een watertank kunnen zijn. Hiermee
kunnen de inwoners alsnog hun planten water geven zonder water mee te nemen of iets
dergelijks. Als een water aansluiting of een water tank geen mogelijkheid is, kunnen
burgers die dichtbij het tuintje wonen water geven om te gebruiken. Een duurzame
alternatieve oplossing zou het plaatsen van een regenton kunnen zijn. Nederland heeft
een relatief regen-klimaat en het plaatsen van een regenton vangt de regen op, wat je
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vervolgens weer kunt gebruiken om de planten mee te voeren. Hierdoor verspil je geen
kraanwater, maar komt het zo uit de lucht vallen!

