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toezeggingen herinrichting Van Greunsvenpark
ter kennisname/ter informatie
toezegging babs nr. 1654, 1655, 1656
openbaar

Aanleiding
In de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 30 januari 2019 zijn enkele toezeggingen
gedaan over de herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen.
Dit betreft de nrs. 1654, 1655 en 1656 in Babs. Met de navolgende informatie voldoen we aan deze
toezeggingen.
Informatie
Babs nr. 1654
Toegezegd is de raad te informeren over eventuele subsidieaanvragen.
Op grond van artikel 10 van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant is het
project Van Greunsvenpark in Vlijmen ‘belevingsvol ontmoeten’, ingediend. Het project is in april als
klimaatadaptatieproject ingediend bij de provincie Noord-Brabant.
Vanuit de provincie is slechts een beperkt budget beschikbaar voor de uitvoering van
klimaatadaptatieprojecten. Bij onze aanvraag konden wij ons alleen baseren op ‘een klimaatstresstest
light’ van de regio Noordoost-Brabant en niet op een afgeronde en uitgebreide lokale
klimaatstresstest.
Het aantal subsidieaanvragen bij de provincie blijkt verder dusdanig groot, dat een subsidietoekenning
voor dit project niet kansrijk wordt geacht. In de financiële opzet is daar ook geen rekening mee
gehouden.
Babs nr. 1655
Toegezegd is dat de bereidheid er is om de bestemming van het terrein van de kinderopvang, als
deze verdwijnt, open te laten.
De locatie van kinderdagverblijf Tierelantijn (Mikz) maakt nu geen onderdeel uit van de herinrichting
van het Van Greunsvenpark. Deze toezegging gaat pas spelen als Mikz er voor kiest om deze locatie
te verlaten. Dat is nu niet aan de orde. Op het moment dat dit wel aan de orde is, wordt deze
toezegging betrokken in de integrale afweging die dan wordt gemaakt.
Babs nr. 1656
Toegezegd is te kijken naar het te gebruiken materiaal voor de wandelpaden in het park.
De keuze voor het te gebruiken materiaal vloeit voort uit de aard van het nieuwe park. Het gaat om
een park waarin je belevingsvol kunt ontmoeten. Vanuit die basisgedachte wordt voor de
wandelpaden een halverharding toegepast. Dit geeft een semi-natuurlijke uitstraling. De keuze is
gevallen op een product dat weinig leem bevat en er voor zorgt dat geen verpapping optreedt (plakken
van materiaal onder schoeisel) bij vochtige omstandigheden.

