
In 2009 ben ik met mijn gezin neergestreken op een prachtig stukje groen onder de 
rook van Amsterdam. Hoewel ik Amstelglorie als absolute beginner binnenkwam, weet 
ik inmiddels wat zwarte aarde is. Of hoe je een baggerbeugel moet vasthouden. Ik voel 
me dan ook helemaal ingeburgerd en ik geniet volop van de natuur, de ruimte en het 
verenigingsleven op Amstelglorie. 

Maar ons tuinpark verandert mee met de rest van de stad. De plannen in Koers 2025 
hebben duidelijk gemaakt dat groen, ook in een steeds vollere stad als Amsterdam, 
niet meer heilig is. En dat tuinparken steeds verder onder druk staan. Dat brengt veel 
nieuwe uitdagingen met zich mee, voor tuinders en bestuur. 

Van 2014 tot 2016 heb ik deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur, waarvan een 
periode als (vice-)voorzitter. In die tijd heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat 
Amstelglorie goede contacten met de ‘buitenwereld’ onderhoudt. Met politiek en 
belangenorganisaties, maar zeker ook met de Bond van Volkstuinders.  

Als kandidaat bestuurslid wil ik me graag blijven inzetten voor de politieke lobby. En 
voor vernieuwing van ons tuinpark. Want hoewel het gevaar van woningbouw voorlopig 
is geweken, is er nog heel veel werk aan de winkel. De politiek heeft ons de opdracht 
gegeven om Amstelglorie aantrekkelijker te maken voor de rest van de stad. 

Ik ben ervan overtuigd dat dat kan, zonder dat we ons karakter als volkstuinpark 
geweld aan hoeven te doen. Maar het vergt wel een open blik. Ik denk dat daarvoor - 
zoals werd voortgesteld op de laatste ledenvergaderig - een bestuur met  nieuwe elan 
nodig is. Een bestuur dat zoveel mogelijk de dialoog zoekt met andere tuinders, dat 
verbindt, dat helder en transparant communiceert. Dat niet denkt in vijanden, maar in 
het overbruggen van verschillen. 

Op dit moment doet zich de unieke situatie voor dat er acht nieuwe tuinders klaarstaan 
om tot dit nieuwe bestuur toe treden. Om de uitdagingen die liggen te wachten aan te 
pakken. Inclusief ‘hoofdpijndossiers’ als Afas én de relatie met de Bond. Om te werken 
aan een volkstuinenpark waar tuinders én omwonenden zich thuis voelen. Om bij te 
dragen aan een park waar je komt voor je rust, of voor één van de activiteiten. 

Aan dat bestuur wil ik graag mijn bijdrage leveren. 
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