Gemeenteraad
Zitting van 6 november 2017

Besluit
Omgeving

Aanpassing van het huishoudelijk reglement - volkstuintjes Stadsboerderij Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers;
mevrouw Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc
Boogers; de heer Pierre Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw
Godelieve Driesen; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel;
mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; mevrouw
Katleen De Coninck; de heer Paul Moelans; mevrouw Pascale Mathé; de heer Marc Van
Damme; mevrouw Vera de Jong; de heer Wannes Starckx; de heer Stef Breugelmans; de
heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter Roes; de heer John
Guedon; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de heer
Jan Boulliard; de heer Herman Schaerlaekens; de heer Filip Buijs
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck
Verontschuldigd:
de heer Toon Otten; de heer Tom Versmissen
Contactpersoon
Ilse Langerwerf
Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd over de aanpassing van het huishoudelijk reglement
voor de verhuur van volkstuintjes gelegen aan de Veldekensweg, 2300 Turnhout.

Beschrijving
Aanleiding en context
In 2016 werden nieuwe volkstuintjes aangelegd in het Park Heizijdse Velden. Onmiddelijk werden heel
wat tuintjes toegewezen aan geïnteresseerde tuiniers. Vrijgekomen tuintjes worden vrij snel toegewezen
aan kandidaten van de wachtlijst. Hieruit blijkt dat er een grote vraag is naar volkstuintjes. Enkele
aanpassingen aan het huishoudelijk reglement zijn aangewezen.
Juridische grond
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 met betrekking tot de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 met betrekking tot de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen.
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Argumentatie
De volgende aanpassingen aan het huishoudelijk reglement voor de volkstuintjes aan de Stadsboerderij
worden voorgesteld:
- Per domicilie adres kan maar één tuintje worden toegewezen.
- Inwoners van Turnhout krijgen voorrang bij de toewijzing van vrijgekomen tuintjes.
- Niet-inwoners van Turnhout kunnen zich nog steeds inschrijven voor een tuintje, maar er wordt een
verhoogd huurgeld gevraagd, als volgt:
Categorie A (ca. 25 m²): 37 euro, categorie B (ca. 50 m²): 60 euro, categorie C (ca. 75 m²): 83 euro en
categorie D (ca. 100 m²): 130 euro.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aangepast huishoudelijk reglement.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het huurgeld voor een volkstuintje aan de Stadsboerderij is afhankelijk van de grootte van het tuintje en
is gebaseerd op 0,7 euro/m² en 10 euro vaste kost. Voor niet-inwoners van Turnhout wordt het huurgeld
verhoogd. De huursom is driejaarlijks aanpasbaar.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het aangepaste huishoudelijk reglement voor de verhuur van
volkstuintjes gelegen te Turnhout, Veldekensweg.

Gekoppelde besluiten
 2016_GR_00084 - Ontwerp van huurovereenkomst en ontwerp van huishoudelijk
reglement, volkstuintjes, Veldekensweg te Turnhout - Goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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