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Bijd rage Stram proy Bloeit

Voorstel

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage van € 3000,00 per jaar aan
Stramproy Bloeit voor een periode van 5 jaar.

Inleiding

De dorpsraad van Stramproy heeft in 2006 het project Stramproy Bloeit in het leven
geroepen. Vanaf 2006 is dit initiatief ondersteund door de gemeente Weert. Tot 2013 was
dit op basis van het leveren van materialen en inzet van personeel. In 2014 is dit
gewijzigd in een financiële bijdrage op basis van een kostenverdeling van 50o/o voor beide
partijen. Deze afspraak was voor een periode van 5 jaar en sloot aan op de afspraken die
gemaakt waren met het Centrummanagement Weert: Centrummanagement Weert kreeg
een bijdrage van 50Vo van de kosten vooraanschafen onderhoud van de hanging-
baskets.

De afgesproken periode van 5 jaar waarin deze bijdrage aan de dorpsraad was toegekend
is voorbij. De dorpsraad heeft een verzoek ingediend om de huidige afspraak voor 5 jaar
voort te zetten op basis van dezelfde kostenverdeling.

Beoogd effect/doel

Het centrumgebied van Stramproy vefraaien met hanging-baskets waardoor het
centrumgebied een aantrekkelijke omgeving blijft voor de inwoners van Stramproy,
toeristen, en recreanten. De bloemen leveren ook een bijdrage aan biodiversíteit.
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Argumenten
Burgerinitiatieven worden op deze wijze gewaardeerd.
De activiteit past in het beleid dat inwoners zelf aan de slag mogen. In Stramproy is dit
een geslaagd project omdat de bloemen met bijna 150 vrijwilligers worden verzorgd.
Stramproy bewees afgelopen jaren dat de continuiteit gewaarborgd is door de inzet van
vele vrijwilligers.

Kanttekeningen en risico's
nvt

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen.
De bijdrage voor het aanschaffen en onderhouden van de bloemen bedroeg de afgelopen
5 jaar €2475,OO. De dorpsraad van Stramproy vraagt nu een vergoeding van € 3000,00
per jaar. Dit als gevolg van het vervallen van de opslaglocatie op de oude
brandweerkazerne en de hogere kosten voor het aanschaffen van materialen.

De kosten worden geboekt op grootboek 560.000.00 - categorie 6. 343. 300 (
plantsoenen - plantgoed).

Duurzaamheid
Het watergeven van de bloemen gebeurt handmatig en zeer gericht met zo min mogelijk
waterverspilling met waterkarren.

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van de plantwerkzaamheden gebeurt in het voorjaar en wordt door de
vrijwilligers uitgevoerd. Daarna worden de planten de gehele zomer verzorgd door middel
van watergeven en het verwijderen van dode bloemen.

In het 4d" ¡aar vindt een ambtelijke evaluatie met de dorpsraad plaats om te bespreken of
het verwachtte resultaat bereikt is.

Comm u n icatie/ participatie

Het project past binnen het gedachtegoed dat bewoners pafticiperen in projecten van de
gemeente Weeft. In dit geval is het een burgerinitiatief waarin de gemeente Weert mee
participeert door een financiële bijdrage te doen.

De dorpsraad van Stramproy wordt conform bijgaande conceptbrief op de hoogte gebracht
van het besluit.
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