9 december 2014

Volkstuintjes in Torhout!

Begin september 2014 dienden we met de stad twee dossiers
in voor de inrichting van volkstuintjes bij de Vlaamse
Landmaatschappij naar aanleiding van een projectoproep.
Door het voorstel van Leonie Lanssens om in de leestuin van
onze bibliotheek volkstuintjes in te richten, ging de bal aan
het rollen. De voorzitter van Tuinhier Torhout, Godfried Pollet,
de bibliothecaris, Greta Naert en de schepenen Lieselotte
Denolf en Elsie Desmet werden opgetrommeld om samen met
Leonie te brainstormen rond dit voorstel.
Het bleef niet bij dit ene dossier. Na overleg met de
milieuambtenaar, Eddy Reynaert en de hoofdcoördinator van
de technische dienst uitvoering, Ronny Boydens, kozen we er
voor om een tweede dossier in te dienen.
In de Kasteelstraat stelt het OCMW van Torhout de nodige
gronden ter beschikking. Binnenkort zullen er twintig tuiniers
de handen uit de mouwen kunnen steken en genieten van het
buitenleven en groentjes van eigen kweek.
Het project bij de leestuin is bijzonder. Daar gaat de aandacht
vooral uit naar kleinschalige tuintjes, waarin vooral minder
mobiele mensen aan hun trekken kunnen komen. De
mogelijkheid wordt tevens onderzocht om tuintjes aan te
leggen voor rolstoelgebruikers. Doordat dit project gekoppeld
is aan de leestuin van de stedelijke bibliotheek wordt hier veel
verwacht van de impact op de sociale cohesie.
Op 9 december 2014 kregen we van Vlaams Minister van
Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, de
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melding dat de aanleg van de 20 nieuwe volkstuintjes en de
‘Bibvolkstuin’ in Torhout worden gesubsidieerd. De beide
projecten die we als stad indienden, werden door de jury
positief beoordeeld.
De bedoeling van dit initiatief voor nieuwe volkstuinen is
mensen meer voeling laten krijgen met gezonde voeding, met
smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele
waarde, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve
vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve
levensstijl.
De Vlaamse Regering trekt dit jaar in total 500.000 euro uit
voor 40 kwaliteitsvolle projecten in heel Vlaanderen. Er
komen op die manier 500 extra volkstuintjes (of 20 hectare).
De toegekende subsidies dekken maximaal 75% van de totale
kostprijs van een project.

Voor de 2 volkstuinprojecten in Torhout gaat dit concreet over
14.235 euro voor ‘Volkstuinpark Kasteelstraat Torhout’. Dit is
een volkstuinpark 0,15 hectare. We willen in dit park 20
tuiniers de kans geven om de handen uit de mouwen te
steken en zo de sociale cohesive versterken. Bij de volkstuin
is ook een bloemenweide voor bijen voorzien.
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Voor het project ‘Bibvolkstuin(en) Torhout’ gaat het concreet
over 11.038.50 euro. In de leestuin wordt een volkstuin
aangelegd en komen er onder meer een insectenhotel,
nestkastjes en een ruimte om te composteren. Met de
inrichting van deze volkstuintjes willen we zo snel mogelijk
starten in 2015.
Later op het jaar zullen de werken starten op het terrein langs
de Kasteelstraat. Alles zal gebeuren in samenwerking met
Tuinhier Torhout.
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