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Bespoedigen toewijzing volkstuinencomplex Middenweg 2

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 8 november 2017 bijeen:
Constaterende dat:
- In het Beleidsplan Volkstuinen 2011-2016 het uitgangspunt is het behoud van het areaal aan
volkstuinen (uitgangspunt: nulmeting 2008);
-

Het volkstuincomplex aan de Krusemanlaan plaats heeft moeten maken voor de
Westfrisiaweg en het Crematorium Waardse Landen;

-

Al sinds 2009 een nieuwe locatie wordt gezocht voor de volkstuinvereniging als substituut voor
het complex aan de Kroesemanlaan;

-

De volkstuinvereniging is toegezegd dat er voor een vervangende locatie wordt gezorgd in
Heerhugowaard Zuid;

-

Dat tot twee keer toe een beoogde locatie is afgewezen, eenmaal door de gemeenteraad
vanwege mogelijk gevaar voor een aangrenzend agrarisch complex en eenmaal door de
Provincie Noord Holland;

-

De volkstuinvereniging in 2019 haar 50 jarig bestaan wil vieren;

-

De volkstuinvereniging nu al een aantal jaren in onzekerheid verkeert omtrent de vervangende
locatie.

Overwegende dat:
- Er een geschikte locatie is gevonden aan de Middenweg 2 die weliswaar kleiner is dan de
oude locatie maar verder voldoet aan alle eisen;
- Op 30 augustus 2016 er raadsbreed een amendement is aangenomen waarin het college
wordt gevraagd de volkstuinvereniging te betrekken bij een onderzoek naar de behoefte aan
volkstuinen in Heerhugowaard;
- Uit het onderzoek is gebleken dat de behoefte inderdaad is gebleken;
- De gemeenteraad raadsbreed een voorstel heeft aangenomen om € 411.000,- te reserveren
voor de aanleg van een nieuw volkstuinencomplex;
Spreekt uit:

College en gemeenteraad hun toezegging omtrent een vervangend volkstuinencomplex nu
gestand moeten doen.
Draagt het College op:
Zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen voor het vestigen van een volkstuincomplex aan
de Middenweg 2, waarbij het plaatsen van kassen door de volkstuinders mogelijk moet zijn;
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