Memorandum
Op 14 oktober 2018 zijn het provincie- en gemeenteraadsverkiezingen.
Bij de opmaak van uw programma, verdient tuinieren zeker en vast een plaats. Tuinieren zit in de lift,
zelf kweken en andere tuinprogramma’s hebben in de laatste jaren veel aandacht gekregen. Toch is
het voor niet iedereen even gemakkelijk of mogelijk om te tuinieren: door een gebrek aan
oppervlakte, stijging van aantal appartementsblokken, beperkte oppervlakte van bouwpercelen,
gebrek aan kennis,...
Tuinhier wil het tuinieren als hobby en zinvolle vrijetijdsbesteding promoten.
Tuinhier wil aandacht vragen voor volgende speerpunten bij de komende verkiezingscampagne:
-

8 % van het Vlaamse grondoppervlakte is tuin in Vlaanderen. Dit is hoger dan de oppervlakte
aan bos. We stellen vast dat er veel interesse en passie is voor tuinieren. Met de stijgende
verdichting in steden en gemeenten is het belangrijk iedereen die wil tuinieren, een tuin te
geven.
Onze vereniging wil het tuinieren toegankelijk maken voor iedereen, die wil tuinieren. De
gemeenten kunnen steun verlenen aan volkstuinprojecten, tegeltuinen, stoeptuinen,
verticaal groen en meer openbaar groen in de woonkern. Dit kan in samenwerking met
sociale partners zoals rusthuizen, OCMW’s, sociale bouwmaatschappijen en door steun te
geven aan verenigingen die zorgen voor sociale binding en integratie. Tuinieren is een
gezonde bezigheid zowel fysisch als geestelijk.

-

Kennis delen over tuinieren om misverstanden en wanbeheer in de tuinen te voorkomen.
Via vorming en praktische workshops kan de bevolking terug voeling krijgen met de natuur.
Op die manier kan de bodemgezondheid omhoog, het pesticiden verbruik kan omlaag,
kunnen tuinen als luchtfilter optreden, krijg je meer esthetische tuinen, ...
Ook hier is Tuinhier jouw ideale partner met een 600-tal ervaringsdeskundigen in zijn
database.

Waar helpen we?
Wil je een tuin gerelateerd project op poten zetten zoals een bebloemingsactie, tegeltuinen actie of
een volkstuin, dan kan Tuinhier zeker behulpzaam zijn.
 Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij de oprichting van volkstuinen, samen tuinen,
deeltuinen enz.
 Tevens bieden wij jaarlijks 11 magazines telkens 32 pagina’s boordevol informatie over de
moestuin, de siertuin en de fruittuin, waarbij de nadruk ligt op het zelf doen en ondersteund
door beeldmateriaal (foto’s) .
 Bij Tuinhier zijn 224 lokale afdelingen aangesloten die activiteiten, workshops en vormingen
organiseren. We putten uit de kennis van 611 ervaringsdeskundigen die het land doorkruisen
voor vorming, workshops, voordrachten, demonstraties,….
 Vanuit de Vlaamse regering of andere organisaties worden jaarlijks specifieke subsidies
uitgeschreven om de realisatie van tuinprojecten te realiseren. Tuinhier helpt graag in je
zoektocht naar extra middelen of sociale partners bij je project.
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Met 23.000 aangesloten gezinnen garandeert Tuinhier dat tuinieren leeft en niet over het hoofd mag
gezien worden bij de opmaak van uw politiek programma.

Contactgegevens:
Tuinhier vzw
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09 267 87 31
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Begeleidende brief voor afdelingen
Beste voorzitter, secretaris of bestuurslid
In bijlage een sjabloon voor een memorandum.
De gemeente en provincieverkiezingen komen met rasse schreden dichterbij. Elke politieke partij is
bezig met zijn programma op te maken. Nu is dus het ideale moment om te proberen jullie stempel
te drukken op het toekomstig beleid zowel voor de aanleg van volkstuinparken of als steun voor onze
vereniging die wil zorgen voor een warme samenleving.
Via een memorandum kun je een politieke partij inspiratie geven of een reminder sturen om zeker
jullie agendapunt niet te vergeten.
Dat tuinieren belangrijk is hoef ik hier niet toe te lichten, maar wij moeten de politiekers hieraan wel
herinneren. Daarnaast moeten we ons kenbaar maken als actieve vereniging die werkt met een
levende thematiek.
De bedoeling is dat dit memorandum naar alle lokale politieke partijen te sturen die aan de
verkiezingen deelnemen. Schrijf ze zeker allemaal aan.
Nadere inlichtingen omtrent dit memorandum kun je verkrijgen bij Daan Van de Vijver op het
nummer 09 267 87 34 of per mail: daan.vandevijver@tuinhier.be
Vanuit het landelijk secretariaat zullen ook alle nationale partijen aangeschreven worden zodat zij dit
kunnen doorsturen naar al hun gemeentebestuurders. Op die manier zullen we ook kenbaarheid
bereiken in dorpen waar nog geen afdeling aanwezig is.
Met vriendelijke groeten
Namens de VZW Tuinhier
Noël Ghesquière
Directeur
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