
Ho gheemraadschap stopt met verpacht en en wit grond voor meer gelCJ vernuren
,

rijwilligers geitenwei weigeren huurovereenkom



zou men vee! meer geld J&rijt
zijn." De nieuwe huurovereen
kOJ.llst die per 1 mei in zou gaan
weigert men dan ook te teke
nen, "Het hoogheemraadschap
doet keihard zaken, maar wij
gaan niet akkoord met her nieu
we huurcontract."

Willem Gabes, vrijwilliger en penningmeester van het geitenweitje in Lijnden, voert de hongerige geiten.

\

DOOR HARM HOKSBERGEN

LIJNDEN - Het geitenweitje met
een riental getten en enke1e kip
pen is in Lijnden een begrip,
"DageIijks komen tientaUen
kinderen maar ook ouden van
dagen deze leuke plek bezoe
ken," zegt penningrneester van
her weitje Willem Gabes. Maar
de toekornst van de wei is vol
gens Gabes in gevaar, De vrij
willigers van her weit]e zijn het
niet eens met de nieuwe huur
overeenkomst die de eigenaar
van her stuk grond, her Hoog-

[

heemraadschap van Rijnland,
aanbiedt.

. Voorheen werd her stuk grond
gepacht voor 36 euro per jaar,
nu kunnen de vrijwilligers de
grond gaan huren voor 282 euro
per jaar, "Een kostenverhoging
van bijna acht keer, een keihar
de verhoging die we als elf vrij
willigers waarschijnlijk niet op
kunnen brengen," Het stuk
grand was dertig jaar terug een
'verwilderde rotzooi'. In ruil
voor onderhoud van het terrein
mochten de vrijwilligers het
stuk grond pachten van her
hoogheemraadschap. Elke zes
jaar werd de pachtovereen
komst 'stilzwijgend' verlengd,
maar nu niet meer,

De nieuwe huurovereen
komst is voor her hoogheern
raadschap meet marktconform
de huidige tarieven, Het Hoog
heemraadschap van Rijnland
was niet bereikbaar voor com
mentaar, Volgens Gabes mag
Rijnland bli] zijn met het on
derhoud dat de vrijwilligers op
her stuk land verrichtten. "AIs
ze dit stuk grond zelf zouden
moeten maaien en bijhouden- ..
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De gemeente heeft het geiten
weitje vorig jaar een subsidie
gegeven van 500 eUrD. "Ik ben
dit jaar weer bezig met subsi
dieaanvragen maar het is maar

de vraag of we die krijgen,"
zegt penningmeester Gabes. Hij
is bang dar de subsldie geen
strueturele inkornstenbron is.
Daarnaast zijn er vaste lasten

van de dieren en investeringen
in de weide zoals een stenen
verblijfplaars en een hek met
schikdraad. "De vrijwilligers
dragen de kosten maar als deze

te ver srijgen ben ik bang dat
mensen afhaken, waardoor het
geitenweitje onbetaalbaar
wordt." De vrijwilligers hebben
een advocaat in de arm geno-

men om hun belangen te behar
tigen, "Het zou jammer zijn als
her geitenweitje verdwijnt, ie
dereen spreekt altijd vol lof over
de weide,' zegt Gabes.


