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Onderwerp: artikel 35 vragen over plukfruit in Altena
Geachte voorzitter,
In Hank bloeit een mooi inwonersinitiatief, de pluktuin. Hier kunnen
mensen genieten van de natuur en de vruchten die de natuur
oplevert. Dit soort ontwikkelingen draagt het CDA Altena om een
aantal redenen een warm hart toe, omdat ze:
- bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte
- biodiversiteit
- sociale samenhang, verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners
- bewust bezig zijn met gezond eten, voedselproductie en natuurbeleving
- helpen tegen hittestress en kunnen voorzien in opvang en vasthouden van water
En zoals zo vaak. Goed voorbeeld doet goed volgen.
In onze serie Aan tafel met gesprekken, die wij in de dorpen voeren met inwoners, viel ons
op dat heel veel inwoners hechten aan een groene omgeving. Niet alleen buiten het dorp,
maar ook binnen het dorp. Ook in andere dorpen van Altena lijkt er animo te zijn voor de
realisatie van pluktuinen.
Het CDA vindt dit een goed idee om positief en actief op dit soort initiatieven van inwoners
in te spelen. Naast het zoeken naar geschikte locaties in een dorp zou het CDA graag zien
dat de scholen hierbij worden betrokken. Zo zijn er bij diverse scholen geschikte plaatsen
waar plukfruit kan worden aangeplant. Kinderen worden hiermee bewust waar en hoe het
fruit groeit en dat gezond voedsel belangrijk en dichtbij is.
Naar aanleiding van bovenstaande ziet de CDA-fractie in gevolge artikel 35 van het
reglement van orde de navolgende vragen schriftelijk beantwoord:
1.

Bent u het met ons eens dat pluktuinen meerwaarde hebben voor de dorpen?

2.

Zijn bij u initiatieven bekend die zich hierop richten Zo ja, in hoeverre ondersteunt u
deze initiatieven?

3.

Wat vind u van het idee om ook de scholen hierbij te betrekken?

Veel (provinciale) stimuleringsprogramma’s rondom biodiversiteit hanteren vaak een
strikte scheiding tussen activiteiten in het buitengebied en die in de bebouwde omgeving.
Hierdoor wordt de mogelijkheid om aanspraak te maken op middelen in de bebouwde
omgeving beperkt. Terwijl ook in dorpen steeds meer inwoners aan de slag willen met de
groene restruimte in hun buurt. Als we mensen willen bereiken in het kader van
bewustwording is het juist belangrijk het dichtbij te brengen; in het dorp.
4.

Bent u bereid om binnen Altenaverband na te denken over wat de rol van de
gemeente kan zijn bij de realisatie van plukfruit, bijvoorbeeld door samenwerking te
zoeken, en het een concrete plaats te geven in het lokale groenbeleid, maar het ook
mee te nemen in het pakket groen-blauwe diensten (provinciale subsidieregeling
voor natuurontwikkeling) waarvoor volgend jaar weer een contract moet worden
gesloten?

5.

Ziet u op korte termijn mogelijkheden om het idee van plukfruit vanuit de gemeente
inhoud te geven ?

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie
Otto van Breugel

