Betreft: schriftelijke vragen over de eventuele nieuwe locatie van de volkstuinen
Datum: 29-09-2021
Goedkeuring van het bestemmingsplan van de Burgt, fase 1a heeft ertoe geleid dat er tientallen
woningen in Boekel op korte termijn bijgebouwd worden. Tegelijkertijd betekent dat dat de leden
van volkstuinvereniging De Heuverij hun activiteiten niet voort kunnen zetten op de huidige locatie.
Een waardige alternatieve locatie zou gezocht worden. De D.O.P. krijgt veel signalen van leden en
inwoners binnen dat zij het enorm jammer vinden dat deze locatie verdwijnt. Onze fractie zelf ziet
de volkstuinen ook het liefst op de huidige locatie blijven. Je ziet steeds meer volkstuinen
geïntegreerd worden in stedelijke gebieden; wij maken de omgekeerde beweging. Dat vinden wij
niet logisch. Niettemin hebben wij sowieso vragen over het proces.
1. Wat zijn op dit moment de laatste ontwikkelingen t.a.v. een nieuwe locatie voor de
volkstuinen? Welke locaties hebt u op het oog en welke locaties zijn in de tussentijd al
afgevallen?
2. Wat zijn de gevolgen als deze locatie niet binnenkort gevonden wordt? Wat is dan uw
voornemen?
3. Overweegt u op dit moment om de volkstuinen op de huidige locatie te laten zitten (middels
een raadsvoorstel tot bestemmingswijziging)? Zo nee, waarom niet? Heeft dit te maken met
eventuele subsidies en zijn daar collegebesluiten van?
4. Wat zijn de gevolgen als de volkstuinen op de huidige locatie blijven? En specifiek: hoeveel
woningen zouden er minder gebouwd kunnen worden?
5. Is het u bekend dat de volkstuinvereniging een plan klaar heeft om de volkstuinen te
integreren binnen het idee om de Peelrandbreuk zichtbaar te maken en tegelijkertijd een
natuurrecreatiegebied te realiseren samen met het bos van de Stichting Vrienden van SintPetrus? Zo ja, wat vind u daarvan?
6. Ziet u zelf mogelijkheden om na een eventuele bestemmingswijziging de volkstuinen in het
plan te integreren – in plaats van verplaatsen naar een locatie elders?
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