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Onderwerp

Wijkpark Fatima, speeltoestellen.

Voorstel

Met de aanwending van € 28.151,21 ten behoeve van het plaatsen van speeltoestellen in
het wijkpark Fatima in te stemmen.

Inleiding

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

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

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 20Lg opnieuw
ingezaaid en de kale plekken zijn ook ingezaaid met gras. Met deze activiteiten zijn de
vanuit de prioriteit beschikbare middelen uitgeput.

Uw college heeft op 19 november 2OL9 ingestemd met de aanwending van - netto -
€ 14.800,- ten behoeve van de aanplant van bomen, hagen en heesters in het wijkpark.
De bomen zijn in december 2019 geplant, het overige groen is in januari 2020 aangeplant
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Beoogd effect/doel

Het doel is de wijkraad te ondersteunen bij de plaatsing van speeltoestellen in het
wijkpark.

Argumenten

1.1 De plaatsing van speeltoestellen is de volgende stap in de herinrichting van het
wijkpark.
De wijkraad heeft middelen ontvangen van diverse organisaties voor de plaatsing van
speeltoestellen. De speeltoestellen zijn voorzien in de directe omgeving van het
schoolplein. Door bureau Donker Groen is hiervoor een plan gemaakt. Dit is afgestemd op
het plan voor de herinrichting van het schoolplein. Het plan is toegelicht aan de gemeente,
in aanwezigheid van een veftegenwoordiger van de wijkraad. Het voorstel is met de
overige leden van de wijkraad besproken. De wijkraad heeft aangegeven in te stemmen
met het plan.

Bij de planvorming is naar wens van de buurtvereniging rekening gehouden met een
ruimte voor een tent van 40 x 20 m.

1.2 De gemeente helpt de wijkraad door de opdracht te geven voor de speeltoestellen.
Allereerst komen de speeltoestellen in de openbare ruimte te staan. Toekomstig
onderhoud dient door de gemeente plaats te vinden. Hiervoor is de gemeente
verantwoordelijk. Vanuit dat perspectief is het logisch dat de gemeente de opdracht geeft
Verder is de BTW voor de gemeente compensabel. Dit geldt niet voor de wijkraad. Door
als gemeente opdracht te geven blijft er efFectief meer geld over voor de speeltoestellen.

1.3 De bestaande speeltoestellen bliiven vooralsnog gehandhaafd.
De bestaande speeltoestellen aan de zijde van de Mariënhagelaan (nabij de school voor
kleine kinderen en nabij de Coenraad Abelsstraat voor grotere kinderen) blijven op
verzoek van de wijkraad staan. Afgesproken is dat de toestellen niet meer vervangen
worden, zodra dit nodig is. Verplaatsing is geen optie, omdat de toestellen hiervoor te oud
zijn.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
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bedragen € 28.I5L,2L (excl. BTW). Aanvullend is derhalve nog € 5.671,87 nodig.

In de Voorziening anterieure overeenkomsten (V1057) is het Stedelijk Groenfonds
ondergebracht. In dit fonds is nog €2L44t,82 beschikbaar voor het wijkpark Fatima
Voorgesteld wordt het tekort van € 5.671,86 ten laste te brengen van het Stedelijk
Groenfonds. Er resteert na dit voorstel een bedrag van € 15.769,96 in het Stedelijk
Groenfonds dat is gelabeld voor het wijkpark Fatima.

De wijkraad heeft er mee ingestemd om € 20.000,- naar de gemeente over te maken. De
gemeente zal hieftoe een factuur verzenden. De wijkraad heeft ook nog € 2.479,34,-
(excl. BTW, dit is € 3.000,- incl. BTW) ontvangen van Greep naar de Hoorn. Dit geld is al

overgemaakt vanuit Greep naar de Hoorn naar de leverancier van de speeltoestellen.

Hierna is het totaal overzicht van de Voorziening anterieure overeenkomsten (V 1057)
opgenomen, met de mutaties vanaf l januari 2020.
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Budget 1-1-
202l¡ Reserverino inkomsten

Saldo per 1-4-
2020

Krediet Natuur- en landschaosvisie c7t.r76.99 e7t.176,99
Kwa liteitsfonds Buitengebied

e2l¡.462,04

biidraoe bo Vensteeo 1 € 8.500.00

uitgegeven sloop stallen Bocholterweg
27 € 8.500.00

rest claim sloop stallen vanuit nieuwe
inkomsten € 38.439.84

b&w 24-3-2020 t.b.v. grootschalige
bosontwikkelino lste fase 1O ha € 20.462.04

Stedeliik Groenfonds c 234.398,97 c 162.929-39

nog uit te geven voor Wijkpark Fatima,
b&w 19-11-2019 € 6.610.75

ontvangen voor Wijkpark Fatima,
Fatimahuis. comoensatie 3 bomen € 1.200.00

netto uitgave speeltoestellen Wijkpark
Fatima. b&w 24-3-2O2O € 5.67r.47

nog te ontvangen uit verkoop gronden
Heostraat € 19.77A.OO

ontvangen voor Stadspark bp.
Woonoebieden 2O19- Heerliikheidlaan 2 € 2.160.00

ontvangen voor Stadspark bp.
Woonoebieden 2019, Boshoverweo 59 € 5.400.00

Tinv Forest. b&w 24-3-2O2O € 7.500.00

nog te onwangen inkomsten
orondverkooo Lidl oarkeerolaats € 7.500.oo

nog te onwangen voor Stadspark, bp.
Beqiinenhofstraat 114 en 13 € 33.300-O0

uitgaven grootschalige bosontwikkeling
lste fase 10 ha, b&w 3t-3-2O2O € 104.537.96

uitgaven onderzoekskosten/leges 20 ha
bos. b&w 3L-3-2O2O € 16.487.00

Totaal e 326.O3A.OO € 234.106,38

waarvan gereserueerd voor Wijkpark
Fatima € 26.A52-57 € L2.282.62 € 1.200.00 € 15.769.95

waaryan qereserveerd voor Stadsoark € 25.527 _OO € 40.860.00 € 66.387.00

Duurzaamheid

Er worden natuurlijke materialen gebruikt voor de speeltoestellen, vooral hout.
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Uitvoering/evaluatie

De speeltoestellen kunnen waarschijnlijk nog voor de zomervakantle geplaatst worden

Gomm unicatie/ pa rtici patie

Dit voorstel is afgestemd met de wijkraad.

Overleg gevoerd met

Intern:

OG: Wil op 't Roodt, John de Veen
Financiën: Edward Salman

Extern:

Wijkraad Fatima
Donker Groen

Bijlagen:

1. Offerte Donker Groen
2. Plan voor de speeltoestellen
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