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Onderwerp

Vervolgfase herinrichting wijkpark Fatima

Voorstel

Met de aanwending van € 16.000,- uit het Stedelijk Groenfonds ten behoeve van de
aanplant van bomen, hagen en heesters in het wijkpark Fatima in te stemmen.

Inleiding

In 2016 is door bureau Kruitkok samen met Fatima aanZet, Wonen Limburg, Fatima Huis,
Stichting Buutthuis Fatima, Turkse Moskee, Stichting Wijkraad Fatima, Punt Welzijn,
Basisschool De Kameleon, inwoners en de gemeente een plan gemaakt voor de
herinrichting van het wijkpark. Dit plan is destijds in de commissies Samenleving &
Inwoners en Ruimte toegelicht.

In 2OL7 is door Fatima Huis het plein voor de voormalige kerk opnieuw ingericht. De
gemeente heeft de betreffende gronden verkocht aan Fatima Huis.

In de prioriteiten van de Begroting 2018 is een bedrag opgenomen van € 195.000,- voor
fase l van de herinrichting. Uw college is op 31 mei 2019 akkoord gegaan met de aanpak
van de herinrichting. In de zomerperiode heeft de herinrichting van de robuuste structuur
plaats gevonden. Het versleten groen is verwijderd en enkele bomen zijn verwijderd.
Paden zijn verlegd en nieuwe paden zijn toegevoegd. De padenstructuur is continue en
doorlopend. Men kan een rondje lopen door het park. Het gras is in oktober 2019 opnieuw
ingezaaid en de kale plekken zijn ook ingezaaid met gras. Met deze activiteiten zijn de
vanuit de prioriteit beschikbare middelen uitgeput.

Beoogd effect/doel

Het doel is om tot afronding van de herinrichting van het wijkpark Fatima te komen.

Afdeling

Naam opsteller voonstel

Poftefeuillehouder

Ruimte & Economie

Marianne Arts
(o495-57522t )

drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W
DJ-867283

Zaaknummer:
867279

Publicatie:

S B W

GG

w

MvdH

W

TG

w

WVE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weert,
18 oktober 2019

In te vullen door het B&W secretariaat:

}(nttooro
tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
fl Anders, nl.:
Beslissingd.a.: ?.6.\r-?ô\. Nummer:._ zêY

n Niet akkoord
tr Gewijzigde versie

3
1

7
Totaal

De

nå



Argumenten

1.1 MeL cle vervotgfase herinrichting Wijkpark Fatima krijgt het wijkpark Fatima een flinke
groenimpuls.
Met het planten van 19 bomen, heesters aan de zijde van de parkeerplaats achterzijde
woningen Looimolenstraat, heesters nabij het schoolplein en een haag rondom een
ravotterreintje wordt de herinrichting van het wijkpark afgerond. Dit voor wat betreft de
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de Voorziening anterieure overeenkomsten (V1057) is het Stedelijk Groenfonds
ondergebracht. In dit fonds is nog € 36.24L,82 beschikbaar voor de herinrichting van het
wijkpark Fatima in verband met bijdragen voor de omgevingsvergunning Parallelweg t2O
en het bestemmingsplan Industriekade 32-34 en 35. Er is met dit voorstel € 16.000,-
benodigd.

Er wordt een bijdrage gedaan door Fatimahuis voor 3 bomen, welke eerder bij de

herinrichting van het voorplein bij het Fatima Huis zijn gekapt. Deze bijdrage bedraagt
€ 1.200,- en wordt gestort in het Stedelijk Groenfonds.

De netto kosten bedragen zodoende € 14.800,-.

Duurzaamheid

Bomen en groen hebben een positief effect op de gezondheid en de leefbaarheid in de
stad.

Uitvoering/evaluatie

De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd

Com mu n icatie/ participatle

De klankbordgroep is op 30 oktober 2019 bijgepraat over de stand van zaken. Vanuit de

school is aangegeven dat momenteel een plan voor de herinrichting van het schoolplein en

cle aanleg van schooltuintjes wordt gemaakt. Hierbij zijn de wensen van de kinderen
meegenomen. Een voorstcl voordc speeltoestellen die in het Fatimapark in de directe
omgeving van de school voorzien zijn, wordt in het plan meegenomen. De wijkraad betaalt
de speeltoestellen. De wijkraad heeft via diverse bijdragen van derden middelen hiervoor
beschikbaar gekregen. Nog niet duidelijk is of dit voldoende is om alle gewenste

speeltoestellen te betalen. De verwachting is dat de herinrichting van het schoolplein en

de plaatsing van speeltoestellen in het park rond medio 2O2O zijn beslag kan krijgen.

Overleg gevoerd met

Intern:

OG: lohn de Veen, Frank van Kruijsdijk
Financiën: Edward Salman

Extern:
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Kla nkbordgroep wijkpark Fatima

Bijlagen:

1. Plantlijst
2. Plankaart
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