Commissie Park
Advies aan het bestuur van ATV Nut en Genoegen
Tijdens de ledenvergadering van 18 april 2015 is een commissie gevormd die advies
geeft over het openbare terrein aan de voorkant van Nut en Genoegen: de
commissie Park.
Hieronder legt de commissie kort uit wat de stand van zaken is.
Park
Met het Park bedoelen we het terrein aan de voorkant van ons tuincomplex, bij het
hek. Het park bestaat uit de parkeerplaatsen, de afvalstort, de takkenopslag, de
speeltuin, de baan voor jeu de boules, de tuin van Eetbaar park en de vijver en het
terrein achter de vijver. Onze tuinvereniging heeft het beheer van dat stuk grond. De
gemeente is de eigenaar. Het gaat hier niet om het terrein rond de kantine en de
volkstuinen. Het Park meet ongeveer 13.600 m2.
De commissie adviseert stap voor stap te kijken wat er gebeuren moet. Daarbij gaan
we uit van het mission statement zoals dat in de Tuinfluiter van herfst 2015 staat.
Belangrijke dingen waar we mee willen beginnen zijn:
•
•
•
•
•
•

een bord met welkom en spelregels plaatsen bij de ingang
bankjes plaatsen om uit te rusten
afspraken maken met de stichting Eetbaar park
Eetbaar park meer betrekken bij de activiteiten van de vereniging
een composthoop maken bij de ingang
een gesloten afvalcontainer plaatsen bij de ingang

Toegangsbord en bankjes
Wilt u een bijdrage leveren aan het plaatsen van het bord en de bankjes? Dan kunt u
zich melden bij het bestuur.
Eetbaar park
De commissie adviseert het bestuur om met de stichting Eetbaar Park een
huurcontract aan te gaan.
De samenwerking met de stichting past in de visie van onze vereniging. We zijn een
openbaar buurtpark. De tuin van de stichting, ongeveer 1000 m2 groot, zorgt ervoor
dat we ook aantrekkelijk zijn voor mensen die hier geen tuin hebben. Zo geven we
inhoud aan onze openbare functie en dat is belangrijk voor onze toekomst als
vereniging.
Er moet wel een contract komen met de stichting, zodat duidelijk is wat de afspraken
zijn. In dat contract nemen we de huurprijs op en de grootte van het terrein. Als we
een contract maken, kunnen de mensen van de stichting gebruik maken van de
kantine, van het water en van de kruiwagens en karren. Zo kunnen we de mensen
van Eetbaar park ook meer betrekken bij onze activiteiten. We nemen in het contract
afspraken op over lezingen van de stichting Eetbaar park en rondleidingen. En we
gaan in overleg met de stichting verder kijken hoe we op de tuin van Eetbaar park
beter informatie kunnen geven.
Composthoop
De commissie adviseert een gemeenschappelijke composthoop te plaatsen naast de

takkenopslag bij de ingang van het tuincomplex. We willen klein beginnen en ook
zorgen voor voorlichting over composteren. Ook een wormenhotel hoort erbij. Wilt u
een bijdrage leveren aan de bouw of het beheer van de composthoop? Dan kunt u
zich melden bij Rob Holtkamp.
Gesloten vuilcontainer
De commissie wil onderzoeken of het mogelijk is de open vuilcontainer te vervangen
door een gesloten vuilcontainer. De vuilcontainer die we nu hebben trekt veel
ongedierte aan, waaronder ratten.
Herinrichting
De commissie heeft geen plan voor de herinrichting van het Park. We willen eerst de
dingen aanpakken die nodig moeten gebeuren. Daarna gaan we samen met leden,
buurtbewoners, scholen en buurthuizen kijken wat er verder moet gebeuren.

