VISIE EN ACTIVITEITEN ONDERNEMERSVERENIGING TUINEN VAN WEST 2022
Inleiding
Op 4 juni 2015 werd Ondernemersvereniging Tuinen van West opgericht. De vereniging werkt
intensief samen met de Gemeente Amsterdam, zoals vastgelegd in de overeenkomst van 14 juni
2016. In de rol van gebiedsproducent werkt de vereniging aan een autonome community die
partijen in Tuinen van West verbindt en aan doorontwikkeling van Tuinen van West werkt.
Jaarlijks wordt er gerapporteerd aan de Gemeente Amsterdam.
Taken en verantwoordelijkheden
(‘Voorstel Gebiedsproducent Tuinen van West’ van 3 februari 2016)
1.
verbinden van partijen in en met Tuinen van West
2.
opzetten van activiteiten in Tuinen van West
3.
vervullen van de rol van ‘gastheer’
4.
de ogen en oren van het gebied zijn
5.
uitdragen van maatschappelijke betekenis en verantwoordelijkheid
6.
Tuinen van West neerzetten als proeftuin van duurzaamheid (voorbeeld voor Amsterdam)
7.
zo nodig adviseren ten aanzien van de businessplannen van toekomstige ondernemers
8.
marketing en communicatie
9.
werven van sponsors en aangaan van partnerships
10.
beheren en exploiteren van het evenemententerrein (Polderheuvel)
Kernwaarden
(geformuleerd tijdens de ALV van 20 april 2017)
• stabiliteit • vertrouwen • verbinden
• faciliteren

• enthousiasme

Aandachtspunten
• communicatie, verbinden en samenwerking, lokaal en buiten het gebied
• continuïteit, duurzaamheid en programmering evenementen/toekomst Polderheuvel
• de Circulaire ProefTuin van West, projecten en innovaties, kennis delen
Concrete doelen
A. verbinden en community building – ALV en netwerkborrels (ook voor externe gasten)
B. op de kaart zetten – Tour de Boer en jaarlijks Tuinen van West Fest
C. vergroten van de toegankelijkheid – website, nieuwsbrieven en fietskaart
D. vormgeven van Circulaire ProefTuin van West – werkconferenties en projecten, beheeroverleg
E. optimalisatie evenementenbeleid (website, MobiliteitsManagementPlan)
Verdere activiteiten
- overleg (en fietstochten) met diverse (gemeentelijke) diensten en organisaties
- contacten met nabijgelegen groengebieden (LabGreen) Bretten en Spaarnwoude Park
- deelname aan Deltaplan voor Biodiversiteit, Circulair Terreinbeheer en Amsterdam Rainproof
- inspraakreacties voor Groenvisie 2050 en Hoofdgroenstructuur Amsterdam
- deelname aan gesprekken over locatieprofiel evenemententerrein en Dialoogtafel (buurt)
bestuur
* Norinda Fennema – voorzitter
* Wil Sturkenboom – secretaris
* Joost Gasseling
– penningmeester

functionarissen
* Yvonne de Kort
* Cilian Terwindt
* Casper Oorthuys

– secretariaat
– adviseur duurzaamheid
– locatiemanager

Ondernemersvereniging Tuinen van West | tuinenvanwest@outlook.com

