
*Maximum bedrag. 2021 vastgesteld op € 5.000, kan naar boven of beneden worden aangepast 

Prioritering toekennen aanvragen  
Betreft: Budget Recreatief Medegebruik, veiligheid en duurzaamheid  
 
WERKWIJZE: 

1. Aanvragen voor een bijdrage uit dit budget gaat via het aanvraagformulier.  
2. Dit formulier wordt jaarlijks voor 1 november, voorafgaand aan het jaar dat het project 

wordt uitgevoerd of voor 1 juni tijdens het jaar waarin het project wordt uitgevoerd. 
3. Aanvragen kunnen worden gedaan voor initiatieven in het kader van recreatief 

medegebruik, veiligheid of duurzaamheid en worden uitgevoerd op de algemene delen 
van het tuinenpark (niet op individuele tuinen).  

4. Aanvragen worden ingediend bij het OVU.  
5. Een OVU-werkgroep beoordeelt de aanvragen volgens onderstaande prioritering.  
6. Het OVU maakt in één document een gecombineerde aanvraag, met de beschrijvingen 

van de projecten en zendt deze aan AVVN 
7. AVVN stuurt het OVU-voorstel naar de gemeente, die het al dan niet goedkeurt. 
8. Na goedkeuring door de gemeente kan de vereniging een voorschot voor de uitvoering 

ontvangen.  
9. Alvorens een voorschot wordt uitgekeerd ondertekent de vereniging een overeenkomst 

met AVVN over het uit te voeren project en te kosten ervan. 
10. De vereniging verantwoordt de kosten voor het project bij het OVU conform de in de 

overeenkomst met AVVN overeengekomen datum. 
11. De werkgroep van het OVU verzamelt alle verantwoorde projecten en stuurt deze tijdig 

naar AVVN. Alle betrokken partijen houden er rekening mee dat AVVN de 
verantwoording moet voorleggen aan een accountantsverklaring voordat deze naar de 
gemeente kan worden gezonden.  

12. Indien het project niet conform de aanvraag is uitgevoerd en er tussentijd geen andere 
afspraken zijn gemaakt kan het voorschot worden teruggevorderd. 

 

 
 
 
 
 

Hoge prioriteit 
1. Stimulering van extra medegebruik volkstuinen, burgers / inwoners gemeente 

Utrecht 
2. Creëren extra tuinen (opdelen tuinen) 
3. Bereikbaarheid minder validen. 
4. Toegangsborden / communicatie 
5. Educatie bezoekers (bomen / natuur) 
6. Stimulering voedsel voedselbank 
7. Zit- en picknick banken 
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Middel prioriteit 
8. Biodiversiteit (zoals bijenstallen* /paddenpoel/ nestkasten, ect )  
9. Aanplanten extra groen/ inzaaien voor biodiversiteit 
10. Veilig omgeving 
11. Fietsenstalling 
12. Klimaat adaptatie, (minder beton verharding, waterinfiltratie stimuleren, 

hittebestrijding) 
13. Stimulering groene klingloop (groen afval) 

Lage prioriteit 
14. Energie besparingen gemeenschappelijke volkstuingebouwen. 
15. Aankoop composteer machines 
16. Verlichting 
17. Speelvoorzieningen. (maximale valhoogte 0,5 m) 
18. Vlaggenmasten (vergunning) 
19. Openbare AED (*tot een maximaal bedrag en indien er in de buurt geen openbare 

AED aanwezig) 
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