Aan de Gemeenteraad van Koggenland.

] ~Į

DEC 2018

Hensbroek 15-12-2Qİ8

Betreft: zorgen om invulling van de Marcuslokatie.

118.004231
Geacht College,
Hierbij richten wij ons tot u als uitvoerder van het gemeentelijk beleid en in dit geval verantwoordelijk voor
de leefbaarheid in de kleine kern Hensbroek.
In navolging van het dorpsgesprek vindt er planvorming plaats met betrekking tot het realiseren van
woningbouw op de zogeheten Marcus - locatie. De eigenaar van de grond heeft het initiatief om daar
ricnting aan te geven. Het overkoepelend bestuur van de parochies, de Waterkant, voert de gesprekken uit
en zoekt daarbij naar een “acceptabel conceptplan” voor deze toch bijzondere inbreilocatie. Bijzonder om
haar maatvoering, haar plaats, de groene uitstraling, de huidige bestemming en het opgebouwde
leefbaarheidsniveau door een bijna 50 jarige inze* van diverse mensen en wijkbewoners.
Helaas 's er (nog) geen overleg met de gemeenschap Hensbroek en omwonende bewoners.
Er is wel een enorme geruchtenstroom. En dat is jammer, want de Marcuslocatie is door de gemeenschap
van Hensbroek opgebracht.
En daarom leent deze specifieke inbreilocatie zich juist in het bijzonder voor burgerparticipatie.
De feiten:
De gemeente is gefocust op woningbouw in Hensbroek .
Het parochiebestuur de Waterkant is op zoek naar de invulling van haar vrijvallende locatie.
Het is uitemdelijk de gemeenteraad die de bestemming van deze locatie kan veranderen en daarmee
bepaalt de raad indirect de waarde van deze grond.
Het lijkt erop dai alles wat in de bijna 50 jaar is opgebouwd en beheerd, niet meer past I moet wijken. De
Waterkant heeft alleen met de twee betrokken gebruikersgroepen (garagehouders en volkstuinvereniging)
“gesproken”, in de vorm van mededelingen, maar niet in de vorm van overleg.
Mocht het plan wel doorgaan zoals nu het gerucht is, dan zal het acceptatieniveau bijzonder laag zijn en
lijkt dat planschade zeer zeker aangevraagd zal worden
Veel gemeentes streven ernaar, midden in woonwijken gebieden te creëren voor volkstuintjes, die buiten
het tuinplezier ook de sociale contacten binnen de buurt versterken, zodat mensen niet van elkaar
vervreemden. Bovendien is wetenschappelijk bewezen dat het bezig zijn in de natuur en met name in
volkstuintjes zeer bevorderlijk is voor de gezondheid. Hensbroek is in de gelukkige omstandigheid ai 50
jaar deze voorziening te hebben. Het zou doodzonde zijn ais deze voorziening verdwijnt!
Wat wij graag willen:

1. Vul de inbreilocatie in op bas:s van burgerparticipatie.
2. Alleen de bouw van een aantal vrije kavels, direct gelegen aan de Burg. Kooimanweg.
3.
4.

Laat de garages staan waar zo nu staan.

5.

Maak een toeKomstbestendig waterbeheersplan voor de wijk.

Behoud van de volkstuinen of minstens een groot deel sr van.

6. Maak in liet kader van leefbaarheįçķ)|ļĶļj^wą^ąņ^gŗ^^mjjņJ-gęņņįęuwDouw|3ļan, bijvoorbeeld op
de “Mak" locatie.
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