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Inzake: Stadstuin
De gemeenteraad

De raadsleden Heleen Weening, Else van Dijk-Staats en Joris Wijsmuller hebben op 24 juli 2008 een
brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.
Buurtbewoners uit de wijk Regentes/Valkenbos hebben een plan gemaakt voor een stadstuin in de
driehoek Weimarstraat/Beeklaan/Galileïstraat, op de plaats van een leegstaand gebouw. Het plan is te
vinden op http://stadstuin.dpi.nl. In deze wijk is behoefte aan (speel)groen en een ontmoetingsplek
voor bewoners. Wij hebben vernomen dat de eigenaar van de grond, na overleg met de
initiatiefnemers, bereid is onder voorwaarden op deze plek een stadstuin te realiseren.
1. Is het college op de hoogte van het initiatief van buurtbewoners om een stadstuin te realiseren op
genoemde locatie?
Ja.
2. Is het college met ons van mening dat het initiatief van de buurtbewoners goed aansluit bij de
behoefte aan (speel)groen en een ontmoetingsplek voor bewoners in deze buurt?
Ja, het initiatief is door ons positief ontvangen.
3. Welke mogelijkheden ziet het college om dit initiatief te ondersteunen?
Wij zijn bereid mee te werken aan het wijzigen van de huidige bestemming van het binnenterrein. Een
gemeentelijke projectleider zal samen met de bewoners en de grondeigenaar de mogelijkheden
onderzoeken van een stadstuin gecombineerd met de functie wonen.
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4. Is het college bereid op korte termijn het initiatief te nemen om met de buurtbewoners en de
eigenaar van de grond om tafel te gaan zitten om de mogelijkheden voor realisatie van een
stadstuin op deze locatie te bespreken? Zo nee, waarom niet?
Ja, tijdens een bezoek van wethouder BW aan het binnenterrein op 18 september 2008 zijn hierover de
volgende afspraken gemaakt. Een werkgroep bestaande uit bewoners, de eigenaar van de grond en een
gemeentelijk projectleider van DSO zal de komende maanden de haalbaarheid van het initiatief
onderzoeken. In januari 2009 zal de werkgroep daarover naar wethouder BW rapporteren.
5. Het is mogelijk dat de voorwaarden van de eigenaar van de grond in financiële zin een obstakel
vormen voor realisatie van de stadstuin. Welke mogelijkheden ziet het college om in dat geval op
een andere locatie in deze wijk een stadstuin te realiseren?
De door de eigenaar gemaakte kosten voor de grond vormen inderdaad een obstakel. De eigenaar heeft
te kennen gegeven zonder winstoogmerk mee te willen werken aan het initiatief van de bewoners. Om
(deels) uit de kosten te kunnen komen wordt daarom ingezet op een mix van woningbouw en
stadstuin. Naast deze locatie zijn er momenteel in de wijk geen directe mogelijkheden om een
stadstuin te realiseren. We bezitten als gemeente nauwelijks grond in de wijk en zijn daarom
afhankelijk van particuliere initiatieven.
6. Is het college bereid de gemeenteraad van de uitkomsten van deze bespreking en de vorderingen
met betrekking tot het realiseren van een stadstuin op deze locatie, dan wel op een andere locatie
in deze wijk, op de hoogte te houden?
Ja, de bevindingen van de werkgroep zullen ter kennisname naar de gemeenteraad worden gezonden.
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