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Betreft: Motie Verloederde tuinen

Geachte raadsleden,

In uw raadsvergadering van 1 juli 2021 heeft u de motie 'Verloederde tuinen' aangenomen. In de motie
verzoekt u ons om

7.

2.

3.

4.

5.

samen met de convenantpartners Wooncompas en Facet de lokale problematiek ten aanzien van
veríoederde tuinen te verkennen:
onderzoek te doen naar voorbeelden van projecten die succesvol zijn geweest als het gaat om het
terugdringen van verloederde tuinen;
in beeld te brengen welke juridische en niet- juridische mogelijkheden er zijn om vedoedering tegen
te gaan
samen met de convenantpartners en zo mogelijk ook andere Ridderkerkse partners een strategie te
ontwikkelen waarmee binnen de convenanttermijn concrete oplossingen kunnen worden
gerealiseerd;
de raad vóór 1 februari 2022 te informeren over de uitkomsten van dit proces,

In deze brief informeren wij u over onze bevindingen. Deze zijn onder andere gebaseerd op een ambtelijk
overleg met Wooncompas, Facet en Stichting Present dat op 24 november jongstleden heeft
plaatsgevonden

Verloederde tuinen zijn een gevolg van grotere problemen
Verloederde tuinen zijn tuinen die niet of slecht worden onderhouden en daardoor steeds verder
verpauperen. Het kan gaan om tuinen van particulieren, huurders of gezamenlijke tuinen. Vanuit
ecologisch oogpunt is verwildering en verrommeling geen probleem. Maar overhangend groen kan de
doorgang of het zicht belemmeren en leiden tot gevaarlijke situaties. Een verloederde tuin kan ergernis
opwekken bij buurtbewoners, omdat het vanuit hun beleving niet past bij de uitstraling van de straat
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Oplossingen zijn niet altijd simpel, omdat een verloederde tuin vaak een gevolg is van achterliggende
problematiek. Denk aan mensen zonder netwerk, zonder genoeg financiën, met psychische en/of fysieke
klachten. Het onderhouden van de tuin is in dergelijke situaties van ondergeschikt belang. Het kan ook
gaan om mensen in het spitsuur van hun leven, waarbij het tuinonderhoud erbij in schiet. Of om mensen
die niet bewust kiezen voor een woning met een tuin in de krappe woningmarkt,

Genoeg voorbeelden van succesvolle projecten in onze eigen gemeente
Ondanks de moeilijke en uiteenlopende achtergronden van verloederde tuinen, is dit een onderwerp dat
bij de convenantpartners Wooncompas en Facet, Stichting Present en de gemeente wel degelijk op de
agenda staat. Er wordt ingezet op het bevorderen van de sociale samenhang in een buurt, waarbij het
opknappen van tuinen een uitstekend middel is. Daarnaast wordt ingezet op het benadrukken van goede
voorbeelden, het meewerken aan buurtinitiatieven en het stimuleren en laagdrempeliger maken van
tuinonderhoud. Een aantal recente voorbeelden:

• Project 'Sociaal Tuinieren’ waarbij vrijwilligers verloederde tuintjes opknappen en de bewoner
waar mogelijk meehelpt. Dit project is in 2021 gestart in Slikkerveer en Drievliet. De komende
jaren volgen de andere wijken. Sociaal tuinieren vindt plaats in combinatie met Operatie
Steenbreek, waarbij in de hele buurt gratis plantjes worden uitgedeeld in ruil voor een tegel
Project 'Struikroven’ waarbij planten uit tuinen van te slopen woningen worden 'geroofd’ zodat ze
in een andere tuin een tweede leven krijgen. Dit project wordt makkelijker uitvoerbaar als er in de
gemeente een 'logeertuin’ is waar de planten tijdelijk kunnen worden geplant. Er wordt
onderzocht of dit in het Lohmanpark mogelijk is
Project 'Samen Buiten’ in Drievliet. Dit betreft een project aan de Torenmolen waarbij ouderen
een tuin hebben aangelegd. Omwonenden kwamen hierbij ook helpen
Aandacht in de periodieke nieuwsbrief van Wooncompas voor tuinonderhoud. Afgelopen
tuinseizoen is er een oproep gedaan om opvallende tuinen te nomineren voor de Gouden
Tuinkabouter. Hierop werd enthousiast gereageerd. In 2022 wordt de actie herhaald
Het opknappen van een hofje in de Patrijs met nieuwe beplanting naar aanleiding van een
bewonersinitiatief. Een mooi resultaat en bovendien werkte dit aanstekelijk voor andere
bewoners die nu ook een hofje willen opknappen
Het aanbrengen van extra beplanting op het binnenterrein tussen de Rijnsingel en de Spuistraat,
ook naar aanleiding van een bewonersinitiatief,
Koppelen van tuinbuddy’s van Stichting Present aan mensen die moeite hebben met het
onderhoud van hun tuin en beperkte fïnanciële middelen hebben. Als er wel een klein budget is
bij de bewoner(s), wordt de hulpvraag doorgestuurd naar het groenserviceteam van Stichting De
Overburen of Facet. Als een tuin is opgeknapt in het kader van sociaal tuinieren, wordt er ook
een tuinbuddy ingezet om te helpen de tuin netjes te houden
Uitleen van tuingereedschap via bewoners die een gereedschapskist van Facet beheren. Deze
bewoners zorgen voor de uitleen van de kist aan mensen die zelf niet over gereedschap
beschikken. In het tuinseizoen wordt hier veel gebruik van gemaakt
Met bemiddeling van Wooncompas en Facet zijn bewoners van de Reijerweg
geënthousiasmeerd om samen een verwilderde achtertuin behorende bij één woning op te
knappen, te gaan onderhouden en daarna gezamenlijk als tuin te gaan gebruiken
De subsidieregeling 'Vergroenen particuliere tuinen' maakt het laagdrempeliger om de tuin op te
knappen en direct te vergroenen. In 2021 is er 35 keer een subsidie toegekend
Vanuit de Groenvisie is ook geld beschikbaar voor woningcorporaties, WE’s, scholen en andere
instellingen die hun tuinen en buitenruimtes willen vergroenen. De gemeente heeft het afgelopen
jaar financieel bijgedragen aan acties van Wooncompas en Stichting Present,
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Juridische mogelijkheden zijn beperkt
Bovenstaande opsomming bevat alleen voorbeelden van niet-juridische mogelijkheden om verloederde
tuinen aan te pakken of te voorkomen. U vroeg ons in de motie ook om juridische mogelijkheden te
onderzoeken. Deze mogelijkheden zijn echter beperkt.

In het Bouwbesluit staat dat 'een bouwwerk, open erf en terrein zich in een zodanig zindelijke staat moet
bevinden, dat dit geen hinder voor personen en geen gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van
personen oplevert’. In de Bouwverordening is dit niet verder uitgewerkt in concrete regels. Bovendien
gaat het hier voorat om grotere overlastgevende factoren die de gezondheid kunnen schaden, zoals
stank, verontreiniging en aanwezigheid van ongedierte. Dit gaat verder dan enkel verloedering van het
groen

In de huurcontracten van Wooncompas staat dat een huurder zich als goed huurder moet gedragen. Dit
geldt voor de woning én de tuin en is afkomstig uit het Burgerlijk Wetboek. Het is echter niet concreet wat
dit precies inhoudt. Bewoners worden in ieder geval aangesproken als iets in hun tuIn niet in orde is. De
niet-kunners krijgen hulp, de niet-willers zijn lastiger aan te pakken. Tussen waarschuwen en de gang
naar de kantonrechter zit verder geen maatregel. De kantonrechter kan ontbinding en ontruiming
uitspreken of een gedragsaanwijzing geven. Dit komt alleen in uitzonderijke gevallen voor.

Huidige samenwerking wordt voortgezet
In de motie vraagt u een strategie te ontwikkelen waarmee binnen de convenanttermijn concrete
oplossingen worden gerealiseerd. Aangezien er al diverse projecten (in samenwerking) zijn gerealiseerd
op het gebied van verloederde tuinen én er genoeg ideeën zijn voor aanvullende mogelijkheden, is het
niet nodig een nieuwe strategie te ontwikkelen. Reeds binnen de huidige samenwerkIng kunnen wij
concrete oplossingen realiseren. Wensen voor de komende tijd zijn o.a.:
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Een logeertuin voor planten realiseren waar bewoners van Ridderkerk hun overbodige planten
kunnen brengen of benodigde planten uit de grond kunnen halen. Dit is ook handig bij
struikroofacties (planten brengen) of bij sociaal tuinieren (planten ophalen)
Sociaal Tuinieren in verschillende wijken
Het eenvoudiger maken om puincontainers in te zetten bij 'onttegel-acties’.
Een multiculturele dag in de wijk Oost combineren met sociaal tuinieren
Herinrichting van de openbare ruimte combineren met het opknappen en vergroenen van
voortuinen door middel van een leuke actie en subsidiemogelijkheden
Multicultureel gezelschap van tuInvrouwen gaat mensen helpen met hun tuin
De Riederborgh helpen met het realiseren van een groene tuin deels op openbaar gebied
Binnenterrein achter appartementen Geerlaan (nu deels verwilderd) een andere inrichting geven
met oog voor ecologie,

Indien u meer informatie wilt over de activiteiten van Wooncompas, Facet en Present nodigen zij u van
harte uit om eens een afspraak te maken

Wij beschouwen motie 2021-106 hiermee als afgedaan.

Hoogachtend ,
het college van burgemeester en wethouders van Ridde kerk

de b/rgemeester

A. Attema




