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Fractie D66

Vraag
Voor welke doelgroep of doelgroepen is het NMC bedoeld? 
Antwoord
Het NMC richt zich niet primair op doelgroepen maar op thema’s. Thema’s rondom milieu, natuur, 
duurzaamheid en voeding. Het gaat om een bewustwording van iedere mens naar het belang van onze 
natuur en de bijdrage (negatief maar zeker ook positief) die ons leefgedrag daarin heeft.

Vraag
Hoeveel mensen bezoeken het NMC 
Antwoord
In het jaarverslag 2019 spreekt het NMC over de volgende cijfers:
25.458 bezoekers en deelnemers aan activiteiten (exclusief leerlingen)
115 groepen van de basisschool ontvangen
979 leerlingen van het middelbaar onderwijs
Dit zijn alleen de bezoekers die zich binnen hebben gemeld. Daarnaast zijn er nog veel bezoekers die door  
de tuinen wandelen. Deze bezoekers worden niet geteld. 
De getallen zijn 1 op 1 overgenomen uit het jaarverslag 2019 van het NMC .

Vraag
In 2017 is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van het zintuigenpark. Gaat er door de 
verbouwing iets wijzigen aan het zintuigenpark? 
Antwoord
Neen. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp geldt het uitgangspunt dat er een beperkt verlies zal zijn  
van de tuin.

Vraag
Levert het onderwijs een bijdrage, al dan niet financieel, aan het NMC? 
Antwoord
Ja, maar de bijdrage is minimaal en niet kostendekkend. De bijdrage voor een school uit de gemeente 
Weert is lager dan die voor scholen van buiten de gemeente Weert. In het financieel jaarverslag of de 
begroting van het NMC wordt geen specifiek bedrag genoemd aan bijdrage ontvangen van scholen.

Vraag
Ontvangt het NMC ondersteuning in het vinden en binden van vrijwilligers? 
Antwoord
Deze vraag is door het NMC nog niet aan de gemeente gevraagd. Het hebben van onvoldoende 
vrijwilligers wordt door het bestuur van het NMC ook niet als knelpunt beschreven. Wel erkennen zij een 
trend dat de leeftijdscategorie van de vrijwilligers steeds hoger wordt. Hierin ligt een opgave om jongeren  
en jong volwassenen als vrijwilliger aan te trekken.


