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' ' Het is ons om de veiligheid te doen. Wij w illen het goed regelen' '
Woordvoerder gemeente Moerdijk
(https://w w w .bndestem.nl/moerdijk/w at -komkommer-en-paprika-in-de-kas-w ie-doe-ik-daar-kw aad-mee~ a585f0eb/)

Met belangstelling heb ik vernomen dat er onlangs is gecontroleerd op de aanw ezigheid
van illegale bouw w erken op het volkstuinencomplex aan de Schansdijk in Zevenbergen.
De veiligheid van de huurders mag onder geen enkele voorw aarde in het geding zijn.
De huidige staat van de volkstuinen met illegale bouw w erken is al 8 jaar aan de orde.
Het complex w as en is gedurende dezelfde periode een ontmoetingsplaats voor onder
anderen ouderen, zieke mensen, maar ook jongeren. Deze contacten zijn belangrijk om
de sociale cohesie tussen de mensen onderling te vergroten. Hiermee w ordt onder
andere bereikt dat eenzaamheid van ouderen w ordt tegengegaan en jongeren minder of
geen behoefte hebben aan hangplekken in de gemeente. Naast gezelligheid is er de zo
broodnodige sociale controle. De initiatieven hiertoe zijn genomen door de bew oners
zelf, zonder bemoeienis van de gemeente of andere organisaties. Een schoolvoorbeeld
van burgerparticipatie, zonder noemensw aardige kosten voor de gemeente Moerdijk.
Inmiddels heb ik reeds w aargenomen dat een groot gedeelte van de huurders al aan het
afbreken/aanpassen van ongeoorloofde bouw w erken is begonnen, w at voor mij een
indicatie van goede w il is.
Vanw ege de huidige handhaving en het moeten afbreken van bouw w erken zal de zin
van de bew oners om op het complex te vertoeven naar mijn mening aanzienlijk
afnemen. En hiermee tegelijkertijd de positieve effecten van de contacten, lees
burgerparticipatie met het oog op sociale cohesie. Dit alleen vanw ege toezicht op en het
voorkomen van, in de ogen van de gemeente, onveilige situaties.
Dit is voor mij en de fractie van Onafhankelijk Moerdijk een punt van aandacht en geeft
derhalve aanleiding tot het stellen van de volgende vragen.
•
•

•
•

Wat w as de aanleiding om na jaren zonder handhaving de onlangs uitgevoerde
controle op veiligheid uit te voeren? Waren redenen hiervoor de afgelopen 8 jaar
kennelijk niet aanw ezig? Waarom nu ineens w el? Kan het college dit toelichten?
Wat w aren de redenen om de controles uit te voeren zonder de huurders hiervan
vooraf op de hoogte te stellen en erbij te betrekken? Is de gemeente met mij van
mening dat een dergelijke controle vruchtbaarder verloopt als de bew oners hierin
gekend w orden ?
Op w elke manier gaat het betalen voor vergunningen door de huurders bijdragen aan
de veiligheid op het complex?
Kan de gemeente de huurders faciliteren en adviseren bij het eventueel oprichten
van een vereniging voor het volkstuinencomplex? Naar mijn mening zou dit de
organisatie en het onderhoud van het complex zeer ten goede komen. Bent u van
mening dat een vereniging de contacten met de gemeente in positieve zin kan
beïnvloeden, zodat zaken als onverw achte handhaving voorkomen kunnen w orden?

Uw antw oorden zien w ij graag op termijn tegemoet.
Namens de fractie van ONAFHANKELIJK MOERDIJK
Murat Tolu
(burgerlid)

