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Stichting  Voedseltuin  Oosterhout  
 
Opgericht ten overstaan van notaris G.J.Heijkants te Oosterhout op 13 maart 2020 
Ingeschreven bij KvK onder nummer 77625218 en RSIN 861070100 
Bestuurders: 
Mw. D.H.L. Schachinger, voorzitter 
Dhr. L.J.M. van Riel, secr/ penningmeester 
Dhr. A.P.M. Meeuwsen, bestuurder 
 
Bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de stichting zonder recht op enige 
financiële vergoeding 
 
BELEIDSPLAN Stichting Voedseltuin Oosterhout e.o. (19.1.2020 in oprichting) 
Doelstelling 
• Productie van verse groenten en klein fruit voor arme mensen 
• Het ondersteunen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
• Een cultuurhistorische ontmoetingsplaats voor gezonde dagbesteding en recreatie 
• Educatie aan jong en oud 
 

Visie: 
Een ongeveer 1 hectare grote voedseltuin die, arme mensen in Oosterhout en omstreken, 
via de Voedselbank minimaal 3x per week voorziet van verse, biologische groenten en klein 
fruit. 
Deze tuin zonder winstoogmerk zal worden gerund door een stichting die samen met 
vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals herstellende zieken en 
taakgestraften werken aan gezonde maaltijden voor de meest behoeftigen. 
Naast dit dankbare goede doel, draagt ook de diversiteit van de vrijwilligers positief bij aan 
ongedwongen participatie, nieuwe contacten en integratie. 
Een samenwerking met bijvoorbeeld het activiteitencentrum De Slotjes of een vaste 
ontmoetingsplaats in het nieuwe stadhuis voor slechtweer dagen, toilet en koffie zou de 
gemeenschapszin en verbinding alleen maar versterken.  
 
Locatie: 
In het groene hart van Oosterhout, op het Slotjesveld, achter Slotje Limburg en naast het 
nieuw te bouwen gemeentehuis. Deze bijzondere locatie past perfect in de 
cultuurhistorische context van het huidige Slotpark en Slotjesveld: de oude erven en 
moestuinen van het 14e-eeuwse Slotje Limburg weer in ere hersteld! 
Een ecologische voedseltuin op deze locatie is niet alleen in de geest van de laatste 
particuliere eigenares: Barones van Oldeneel tot Oldenzeel maar past ook prima in de visie 
van de gemeente Oosterhout, die een duurzaam, verbindend en open gemeentehuis wil 
gaan bouwen. 
 
Financiële middelen: 
Een vergelijkbare voedseltuin op het voormalig terrein van De Kleine Aarde in Boxtel werd 3 
jaar geleden opgericht met een opstartbegroting van EUR 75.000 en werkt nu met een 
jaarlijkse exploitatiebegroting van gemiddeld EUR 10.000 
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De stichting gaat trachten de financiele middelen voor haar activiteiten te verkrijgen door 
het verwerven van subsidies, ontvangen donaties, uitkeringen van fondsen, schenkingen etc. 
 
Tijdsplan: 
Zo spoedig mogelijk met het oog op de start van het tuinseizoen in April. 
 
Initiatiefnemers: 
Bart van Riel, Daniela Schachinger,Gerard Krijnen en Sander Meeuwsen; allen op 
persoonlijke titel. 
Na initiële toestemming door de gemeente Oosterhout zal de stichting worden opgericht 
met een bestuur van ervaren en invloedrijke mensen om de benodigde gelden te verwerven 
en zorg te dragen voor een gedreven en professionele exploitatie  van “Voedseltuin 
Oosterhout e.o.” 
Voor contact en meer informatie: Bart van Riel, tel 06 514 763 92 of E-mail:info@aprom.nl 
  

 
 

    
 
 
  
   


