
 

 

Beste medetuinders van Amstelglorie!  

Mijn naam is Fleur Alink en ik stel mij verkiesbaar als algemeen bestuurslid 

voor een geheel nieuw bestuur van Amstelglorie. Ik ben 45 jaar, 

samenwonend met mijn vriend en onze twee dochters vlak bij 

Amstelglorie. In mijn werkzame leven ben ik begonnen op de universiteit, 

gepromoveerd in de bestuurskunde en op dit moment werkzaam als 

senior bestuursadviseur op het gebied van openbare orde en veiligheid bij 

de gemeente Amsterdam.  

Sinds 7 jaar zijn wij heel gelukkig met onze tuin en ons tweede ‘huis’ op het schiereiland van 

Amstelglorie. Aanvankelijk heb ik het verenigingsleven op Amstelglorie voor het grootste deel aan 

mij voorbij laten gaan. Behalve het eieren zoeken met Pasen, dat was vanaf het begin een must in de 

familie! Inmiddels is er wel wat veranderd. De meiden zijn vaste deelnemers van het wilde koken in 

het Hemkerhof en dansen doe ik in ons eigen clubhuis!  

Toen Amstelglorie in het voorjaar van 2016 onder druk kwam te staan, doordat ons park was 

opgenomen als potentiële bouwlocatie in Koers 2025, ben ik samen met heel veel andere tuinders 

actief geworden. Ik vond dat een inspirerende periode waar ik veel andere mensen op het park heb 

leren kennen. Er is zoveel energie en creativiteit op het park, wat heeft geleid tot ongelofelijk veel 

ideeën en leuke projecten! Inmiddels kunnen we opgelucht adem halen, maar er is nog veel te doen. 

Vanaf najaar 2016 heb ik bijna een jaar onderdeel uitgemaakt van het bestuur en heb ik gezien wat 

er speelt en wat om aandacht vraagt. Er is behoefte aan verandering. Ik sta voor een bestuur dat er is 

voor en met de leden. Dat betekent een grotere rol voor de tuinders door hen meer te betrekken in 

toekomstige ontwikkelingen en de uitvoering daarvan. Een nieuw bestuur heeft daarin een 

belangrijke rol, maar we moeten met elkaar het park mooi houden.  

Amstelglorie maakt geen onderdeel meer uit van de strategische reserve. Hoe nu verder? We 

moeten ons park zo gaan aanpassen  dat niemand ooit nog op het idee komt om er huizen te willen 

bouwen. De gemeente wil graag dat Amstelglorie toegankelijker wordt voor mensen zonder tuin. 

Dat kan op verschillende manieren. Daarover moeten we met elkaar in gesprek en keuzes maken. 

De toekomstvisie voor Amstelglorie is een belangrijke opdracht. Een opdracht die ik zie als een kans 

om te behouden wat we hebben, maar ook om daar iets moois en bijzonders aan toe te voegen voor 

de stad.  

Veel tuinders zijn de afgelopen tijd gestopt als vrijwilliger, uit onvrede en soms zelfs uit frustratie.  

Daar moet iets aan veranderen want we hebben juist veel vrijwilligers nodig. Alleen met elkaar 

kunnen we er voor zorgen dat ons park op zijn minst zo mooi blijft als het nu al is en nieuwe ideeën 

worden uitgevoerd. Het nieuwe bestuur moet zich dan ook inzetten om tuinders (opnieuw) te 

motiveren om ook mee te doen: in commissies, werkgroepen of een bijzonder project. Ik ben 

gemotiveerd om mij samen met jullie in te zetten voor ons park en lief te zijn voor elkaar! 


