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Muiden, 24 januari 2013 

We zijn hier met een afvaardiging van de Tuindersvereniging West Batterij: 

De voorzitter Aart Vedder, de penningmeester Fenny Baan, de secretaris Jana IngenHousz en 

Maarten IngenHousz, tot voor kort vicevoorzitter. 

Op 18 januari jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de tuinders zich gebogen over het 

huurcontract dat de gemeente Muiden ons heeft aangeboden. De vergadering kon zich hier 

in vinden en heeft het bestuur toestemming gegeven het contract te ondertekenen. 

Vandaag is dan ook een heugelijke dag, want een jarenlange onzekerheid over het 

voortbestaan van de volkstuinen bij de West Batterij te Muiden, is afgesloten met het 

ondertekenen, nu, van het huurcontract met de gemeente. 

Ja, we weten “niets is zeker, vooral als het om politiek gaat”, maar binnen het kader van 

redelijkheid kunnen we stellen dat de toekomst van de volkstuinen er positief uit ziet. 

Nu, al weer ruim een jaar geleden, hebben we geconstateerd dat de Muidense 

gemeenteraad pal achter de tuinen staat en het belang hiervan voor de Muider 

gemeenschap ten volle beseft. 

Het bestemmingsplan geeft onveranderd aan “Volkstuinen” voor onze volkstuinen en dat is 

niet zo maar te veranderen. 

De mensen van Waternet hebben ons van harte gesteund in ons streven los te komen van 

KNSF Vastgoed en zo het voortbestaan van de tuinen een steviger fundament te geven. 

De gemeente Muiden, in de persoon van wethouder Wimar Jaeger biedt ons heden een net 

huurcontract ter ondertekening aan. Hierin wordt de vereniging contractueel een redelijke 

bescherming geboden voor behoud van haar tuinen. 

De gemeente zal de komende tijd een aantal gebieden, die toch al door de gemeente 

worden  beheerd en onderhouden, van Waternet overnemen. Hieronder zullen ook onze 

tuinen vallen. De vereniging zal tegen die tijd op vergelijkbare voorwaarden de tuinen direct 

van de gemeente kunnen huren. 

De vereniging zal graag in nauw contact met en hulp van de gemeente werken aan een 

optimaal beheer van het gebied. 

Wij zijn blij tot ondertekening van het contract over te kunnen gaan. 

 


