B en W-voorstel
portefeuillehouder

begrotingsprogramma

M.F.H. Budel

2 Ruimtelijk Domein

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n)

Verslag van de reacties
rol raad

Ter kennisneming
onderwerp

Visie park Daalhuizen Velp
INHOUD VOORSTEL

Instemmen met de beantwoording van de reacties op de concept parkvisie

Vaststellen parkvisie Daalhuizen
1 Wat is de aanleiding?
In verband met wateroverlast, vervuiling van vijvers en singels en de klimaatontwikkeling wil de
gemeente waar mogelijk het hemelwater ‘afkoppelen’ van de riolering.
De Daalhuizerweg en de componistenwijk in Velp Noord zijn hiervoor geschikt omdat ze op een helling
liggen en vlakbij een gebied waar het water in de bodem kan zakken, namelijk het Park Daalhuizen. Dit
wil de gemeente op een verantwoorde manier doen, passend bij het park, en daarom is een
tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd.
Het afgelopen jaar ontving de gemeente meerdere verzoeken als mogelijke ontwikkeling in het park.
Aanleiding om voor het park, in aansluiting op het tuinhistorisch onderzoek, een parkvisie op te stellen
en te bekijken of de initiatieven een meerwaarde hebben én ingepast kunnen worden in het park.
Een visie is een plan voor de langere termijn, en is bedoeld als handvat voor ontwikkelingen en
werkzaamheden in het park.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Watertakenplan:
afkoppelen en infiltreren van hemelwater.
Nota publieke gezondheid:
een leefomgeving creëren die mensen uitnodigt om te bewegen,
ontmoeten en recreëren.
Structuurvisie Velp
stimuleren van ontmoetingen in de openbare ruimte.
3 Wat willen wij bereiken?
Het prachtige openbare park verdient meer aandacht van en gebruik door de inwoners. Het park wordt
nu nauwelijks benut en ervaren.
De gemeente vindt het van belang dat park Daalhuizen ook in de toekomst een park is waar gewandeld,
gerecreëerd en ontmoet kan worden. Dat men kan genieten van de oude bomen, glooiende gazons en
een rustplek vindt in de zon of in de schaduw.
De parkvisie geeft ruimte voor nieuwe initiatieven en wijst daar ook bewust een plaats voor aan. Het
betreft drie concrete initiatieven:

plaatsing van kunstwerk ‘De Bron’ van kunstenaar Piet Slegers

realiseren van een beweegtuin met beweegtoestellen

infiltreren van hemelwater via wadi’s
Vanuit het tuinhistorisch onderzoek willen we de herinnering aan het voormalige landhuis en het
koetshuis ophalen door de locaties te markeren in het park. Het voorstel is om op de plaats van het
voormalige koetshuis de beweegtuin een plaats te geven en op de voormalige huisplaats met een
bijzondere inrichting accentueren. Daarnaast hebben we de ambitie om de waarden uit het tuinhistorisch
onderzoek zichtbaar te maken.
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4 Wat gaan wij ervoor doen?
De parkvisie gaan we omzetten in een ontwerp die we presenteren aan de buurt. De initiatiefgroepen
voor de verplaatsing van kunstwerk De Bron en voor het realiseren van een beweegtuin kunnen verder
met hun plannen. De inrichting en aankleding van de beweegtuin bespreken we samen met de
initiatiefnemer Donders met een afvaardiging uit de buurt. Of beide initiatieven daadwerkelijk tot uitvoer
komen is de vraag en ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente.
Na vaststelling van de parkvisie door het college krijgt een ieder die een reactie heeft gegeven het
verslag van alle reacties en de beantwoording van het college.
5 Wat gaat het kosten?
Twee initiatieven komen uit de samenleving waar de gemeente geen financiële bijdrage aan levert,
Fysiotherapie Donders wil een beweegtuin inrichten voor eigen rekening en de werkgroep van ‘De Bron’
organiseert zelf de financiën voor herplaatsing.
Voor het infiltreren van het regenwater in het park is er budget in het gemeentelijk Watertakenplan.
Voor de overige maatregelen in het park is geen budget. De komende 10 jaar willen we aanhaken bij
kansen binnen andere projecten en wellicht subsidie.
6 Wat zijn de risico’s?
Er worden geen financiële risico’s voorzien.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Bij wijzigingen in de openbare ruimte heb je vaak te maken met meerdere wensen en meningen, zo ook
hier. Tot de handtekeningenlijst van 13 januari waren de reacties beperkt en verdeeld.
Op 13 december 2018 heeft een informatieavond plaats gevonden. Voor deze bijeenkomst zijn 500
uitnodigingen verstuurd naar de huishoudens in de buurt rondom het park. In de uitnodiging werd
kenbaar gemaakt dat drie initiatieven een plek krijgen in de concept parkvisie.
Tijdens deze avond is een presentatie gegeven over het tuinhistorisch onderzoek, de concept parkvisie
en het proces is toegelicht.
De gemeente heeft 27 individuele reacties ontvangen. De reacties waren erg verschillend met voor en
tegenstanders voor de verschillende onderdelen in de visie.
Ook is een brief ontvangen met 29 adhesiebetuigingen tegen het kunstwerk De Bron, tegen de beweegtuin
én tegen de inrichting van de huisplaats. Enkele ondertekenaars hebben ook individueel hun reactie
gegeven.
Op maandag 11 maart heeft een gesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers van de adhesiebetuiging
en een afvaardiging van Belangenvereniging Daalhuizen-Velp. In goed overleg zijn de standpunten en
inzichten uitgewisseld.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het verslag met reacties en beantwoording wordt verspreid naar een ieder die reageerde. Voor de
inrichting van de beweegtuin maken we nog een afspraak met een afvaardiging uit de buurt. Voor de
presentatie van het ontwerp gaan we de buurt weer uitnodigen.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Nee.
De Steeg,
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