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Mijn tuin en ik 
Sinds 2006 heb ik mijn tuin. Eerst vooral om lekker veel buiten te kunnen zijn met de kinderen. Nu voor 
mezelf: even de stad ontvluchten, (moes)tuinieren en lekker in het groen vertoeven. Of meehelpen met 
activiteiten op de Hemkerhof en festiviteiten zoals Reuring in het Groen. Ik vind mijn tuin prachtig en fijn, ik 
vind Amstelglorie een verrassend park en een unieke voorziening voor Amsterdammers, ik vind de 
Amstelscheg een schitterend natuurgebied en als een van de groene scheggen onmisbaar voor onze stad. 
 
Waarom in het bestuur? 
De gemeente heeft ons een duidelijke ‘vernieuwingsboodschap’ gegeven: Amstelglorie moet veel 
toegankelijker worden, zodat meer mensen van het groen kunnen genieten. Dat wordt nog een hele klus! 
Maar ik zie het ook als een heel mooie uitdaging, die we met z’n allen kunnen aanpakken. Om de overgang 
naar een duurzaam Amstelglorie goed te begeleiden en de reguliere zaken op het park lekker te laten lopen, is 
een breed bestuur nodig. Vele handen maken licht (denk)werk. Daarom stel ik me kandidaat als bestuurslid. 
 
Wat in het bestuur? 
Omdat ik al een jaar lang als aspirant-bestuurslid heb meegedraaid, ben ik goed op de hoogte van wat het 
bestuurswerk inhoudt. De dagelijkse gang van zaken brengt veel werk met zich mee. Gelukkig hebben we 
enorm veel vrijwilligers die zich inzetten in diverse commissies en werkgroepen. Daar zou ik binnen het 
bestuur optimaal gebruik van willen maken: dus als bestuur niet alles zelf doen, maar zoveel mogelijk in 
samenwerking met commissies en andere tuinders. 
 
Verder zou ik de communicatie vanuit bestuur naar leden graag transparanter willen maken, waardoor 
tuinders weten waar ze bij kunnen aanhaken en helpen. Zodat vernieuwingsprojecten ook echt breed 
gedragen worden en iedereen het gevoel heeft een groen steentje te kunnen bijdragen. De afgelopen 
zaterdagen met het uitdelen van de enquête heb ik weer veel nieuwe tuinders ontmoet die graag de handen 
uit de mouwen steken. Ik heb met Amstelglorie in de Stad, voor- en najaar 2016, ook gezien hoeveel 
enthousiasme en kennis er onder de tuinders aanwezig is. Het lijkt me mooi om dat met elkaar te benutten. 
 
Ik breng graag ideeën tot leven. Eerst een plan, maar daarna ook daadwerkelijk aan de slag. Het liefst in een 
team, met zoveel mogelijk andere tuinders. Als bestuurslid zou ik een coördinerende rol kunnen spelen. Ik 
denk dan aan praktische plannen vormgeven om meer bezoekers binnen te halen, contacten leggen met 
andere tuinparken en organisaties om met een gezamenlijk agenda naar buiten te treden, enzovoorts. 
 
Binnen de werkgroep Vernieuwing heb ik bij het ontwikkelen van de Amstelglorie-enquête gemerkt hoe 
prettig het kan zijn als je als groep lekker samenwerkt. Je kunt werk verdelen, elkaar inspireren, en 
gezamenlijk een probleem of vraag aanpakken. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, als de neuzen 
maar wel enigszins dezelfde kant op staan. Dit hoop ik in een nieuw, breed bestuur ook weer tegen te komen.  
 
Ik heb zin om mijn schouders eronder te zetten! 


