
B&W-besluit:

1. Het college verplicht de vereniging, het tuinenpark Poelpoldervreugde voor derden open te stellen
(semi-openbaar), vanwege de belangrijke recreatieve functie voor de omliggende wijken. Hierbij
wordt het weiland aan de oostzijde van het park (benoemd als structuurplanlocatie volkstuinen) uit
het contract met de vereniging gehaald en toegevoegd aan het openbare gebied. (zie bijlage b).

2. Om het behoud van groen op het park te waarborgen en zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan
de veiligheid op het park, stelt het college de raad voor structureel een extra onderhoudsbedrag ad.€ 
70.000,--incl. BTW beschikbaar te stellen en dit bedrag te betrekken bij de kadernota 2008 als
areaaluitbreiding van de afdeling Openbare Ruimte Groen en Verkeer.

3. Het college stelt voor de kosten van maaimachine (€ 16.000 ) en teelaarde (€ 11.000) te dekken via 
het recreatiebudget (kostenplaats 1432.4669.1000, overige diensten, zorg voor recreatie van de
afdeling Economie en Cultuur).

4. Het college gaat akkoord met de verhuur van een perceel grond gelegen aan de Boerhaavelaan aan
volkstuinvereniging Poelpoldervreugde volgens bijgevoegde huurovereenkomst.

5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen
een persbericht.

6. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover
een advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp
structureel onderhoud volkstuincomplex Poelpoldervreugde

B & W-vergadering van 8 april 2008

Bestuurlijke context
Bij de kredietverstrekking van de eenmalige financiële impuls ad€ 250.000 ten behoeve van het 
achterstallig onderhoud op de gemeentelijke Haarlemse volkstuinencomplexen (B&W, 28 maart 2006,
reg. Nr. MO/SR 2006/105 “eenmalige impuls onderhoud volkstuincomplexen”), heeft het college van 
B&W aangegeven dat er voor volkstuincomplex Poelpoldervreugde een aparte discussie over de status
van dit park en het regulier onderhoud diende plaats te vinden. Dit park bevat veel openbaar groen en
leent zich uitstekend voor recreatief medegebruik.
Het park dient daarom niet alleen voor tuinders toegankelijk te zijn, maar juist ook voor bewoners uit de
omliggende wijken. De verantwoordelijkheden voor het reguliere onderhoud van het park wil de
gemeente met de volkstuinvereniging delen. De vereniging zorgt voor die onderhoudstaken, die
overeenkomen met de taken, die de verenigingen op de andere gemeentelijke volkstuincomplexen
hebben. De gemeente zorgt voor de grotere onderhoudstaken (die met veiligheid te maken hebben). Alle
beheertaken op het compex Poelpoldervreugde staan in bijgaand beheerrapport vermeld en zijn van
bedragen voorzien (bijlage b). Dit beheerrapport dient als uitgangspunt voor alle taken te worden
gezien. In bijlage c is een voorstel opgenomen over de onderhoudsafspraken tussen de gemeente en de
vereniging. De onderhoudstaken voor de gemeente komen uit op structureel€ 105.000,-- incl. BTW.
Omdat de gemeente reeds enkele taken doet op het complex, zijn de nieuwe kosten voor de gemeente
berekend op€ 70.000 incl. BTW.  Bij de afspraken die tussen gemeente en vereniging gemaakt zijn,
behoren nog enkele afzonderlijke afspraken. De gemeente draagt zorg voor de investeringskosten van
maaimachine en de waterpomp, en zorgt ervoor dat een stukje hooiland ten noorden van het complex
ingericht wordt met teelaarde, zodat er enkele extra tuinen gerealiseerd kunnen worden.

Raadsparagraaf: Deze nota is kaderstellend. De raad beslist of er gekozen wordt voor een
gemeentelijke bijdrage in het structurele onderhoud van volkstuincomplex/annex tuinenpark
Poelpoldervreugde. Voor behoud en karakter van het park is een gemeentelijke bijdrage gewenst.






