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Betreft: Art. 47 vragen van GroenLinks inzake uitbreiding moestuinen. 
 
 
Geachte college, 
 
Steeds meer berichten bereiken onze fractie over de behoefte om zelf groente te verbouwen. Zeker in deze 
tijd waar mensen sociale contacten missen kan tuinieren een gevoel van zingeving en rust geven. Vooral 
mensen die niet in het bezit zijn van een eigen tuin is het lastig op dit moment.  
Mensen zijn ook steeds bewuster met hun eten bezig en dat is een goede ontwikkeling. Helaas worden de 
wachtlijsten bij moestuinverenigingen steeds langer.  
 
Graag zou GroenLinks zien dat er meer ruimte komt om gezamenlijk dan wel individueel tuinieren mogelijk te 
maken. Of het nu gaat over buurttuinen, onderhoud aan boomspiegels door bewoners, moestuinen in voor- 
en achtertuin en het tuinieren in verenigingsverband.  
 
Dat leidt ons er toe de volgende vragen te stellen: 

1. Klopt het dat er bij volkstuinverenigingen wachtlijsten zijn? 
a. Zo ja, waren deze wachtlijsten er al voor corona en zijn deze nu langer geworden? 
b. Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst bij de verschillende volkstuinverenigingen? 
c. Hoe lang moeten mensen gemiddeld wachten tot ze een “stukje grond” kunnen gaan 

bewerken? 
2. Zijn er verzoeken gedaan door volkstuinverenigingen voor uitbreidingsmogelijkheden? 
3. Is het college het met GroenLinks eens dat we tuinieren moeten stimuleren en faciliteren? 
4. Welke mogelijkheden zijn er nu voor bewoners van onze stad om gezamenlijk dan wel individueel 

groente te verbouwen?  
5. Welke mogelijkheden ziet het college om deze gebieden (voor eigenbeheer of verenigingsverband) 

uit te breiden dan wel nieuwe gebieden toe te voegen?  
 
Op 20 november 2012 is een motie van GroenLinks aangenomen, zie bijlage. Deze motie heeft ook betrekking 
op dit onderwerp. 

6. Op welke wijze heeft het college uitvoering aan deze motie gegeven? 
 
Wij wachten met belangstelling uw antwoorden af, 
 
namens de GroenLinks fractie, 
 
Saskia Hermens  



 

 

 

Raadsvergadering  : 20 november 2012  
Agendapunt    : 6.3  
Onderwerp:    : Actualisatie Bodembeleid Maastricht  
  

Besluit over het amendement:  
Paraaf griffier:  
  

Motie  
  

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 20 november 2012, behandelende het 
voorstel inzake Actualisatie Bodembeleid Maastricht, gehoord de beraadslaging en kennis genomen 
hebbend van de Memorie van Antwoord;  
  

Overwegende dat:  
er grote hoeveelheden braakliggende terreinen in onze gemeente aanwezig zijn; 
deze gebieden nu een zeer slechte bodemkwaliteit hebben; de gemeente 
stadslandbouw wil stimuleren;  
voor moestuinen de meest strenge bodemkwaliteit vereist is; bevorderen van 
stadslandbouw, naast alle sociale voordelen, de bodemkwaliteit van onze  
stad aanzienlijk kan verbeteren.  

  

Verzoekt het college:  
een onderzoek te starten naar mogelijke locaties voor stadslandbouw in Maastricht; op de 
website aandacht te besteden aan stadslandbouw en moestuinieren in de stad, ook bij de 

individuele woning;  
 aan het CNME te vragen via productontwikkeling hier aandacht aan te geven (bijvoorbeeld 

via cursussen moestuinieren, tuinieren op een vierkante meter etc.).  

 in het eerste kwartaal van 2013 de commissie SMM en SO te informeren over de voortgang  

van uitvoering van deze motie.  
  

  

  

  

En gaat over tot de orde van de dag.  
  

  

  

Saskia Hermens  
GroenLinks  
 

  
  
  
  
  

  
  


