Beantwoording raadsvraag

Onderwerp

Ontwikkeling Kasteeltuin

Datum

23-11-2009

Nummer

RV-09080

Steller vraag

T. Aldenzee

Fractie

CDA

Steller

G. van Woezik

Portefeuillehouder N. Lemlijn
Datum afdoening

25 november 2009

Vraag
In juni 2009 heeft wethouder mevrouw Lemlijn beloofd om een plan te laten maken voor wat aanpassingen in de Kasteeltuin. Dit plan zou direct na de vakantie worden vastgesteld. Tot op heden hebben
wij hier echter niks van morgen vernemen.
Vraag: wanneer en hoe worden wij geïnformeerd over dit plan?

Antwoord
In juni zijn de conceptplannen voor een evenemententerrein in de Kasteeltuin besproken in de commissie Verkeer en Dienstverlening. Daarbij is door de commissie aangegeven dat het beter is om geen
evenemententerrein te maken, en het resterende budget (€ 40.000) in te zetten voor het opknappen van
de Kasteeltuin.
Er is tijdens de vergadering afgesproken dat dit ná 17 juli (de jurydag van de Entente Florale) opgepakt zou worden. In oktober (na de vakantieperiode) is een overleg geweest met alle betrokken partijen.
In dit overleg is aangegeven dat er vooral behoefte is aan een goede verharding voor het Dinghuis en
het opkappen van de paden in het park. Voor de verharding voor het Dinghuis willen we graag gebruik
maken van gebakken materiaal om het nostalgische uiterlijk te behouden. Daarbij willen we graag
gebruik maken van gebruikte materialen binnen Deurne om de kostprijs zo laag mogelijk te houden.
De verwachting is dat er in 2010 gebakken materialen vrij komen. Zodat we in 2010 het project dan
ook af kunnen ronden. De verwachting is dat een en ander nog mogelijk is binnen het budget.
Daarnaast wordt door de Ossenbeemd gekeken naar mogelijkheden om de Ossenbeemd beter bij de
Kasteeltuin te betrekken. Zij zullen in overleg met scholen hiervoor een plan laten opstellen. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar een plan wordt gepresenteerd aan de belanghebbenden. Het
initiatief wordt genomen door de Ossenbeemd.
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