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Inleiding (door vragensteller)
In het raadsoverzicht van 19 mei 2020 werd een “eerste aanzet” voor het burgerinitiatief
‘Tuinpad van mijn vader’ gegeven. Nu zien wij dat in het kader van het project bankjes
zijn geplaatst op de voormalige Brigantijn locatie. Hoewel wij het initiatief ondersteunen
en erg sympathiek vinden, willen wij voorkomen dat er locaties in Deurne geclaimd worden
door een initiatief dat nog in de kinderschoenen staat en waar de gemeenteraad zich nog
niet over heeft mogen uitspreken. Locaties in een gemeente kunnen op meerdere manieren
ingevuld worden, wat een politieke afweging is.
Vragen
1. Is het college van mening dat het vaststellen van initiatieven zoals het
‘Tuinpad van mijn vader’ een bevoegdheid is van de gemeenteraad?
Eind 2017 is het burgerinitiatief voor het Tuinpad van mijn vader bij de gemeente
ingediend. Op 8 januari 2018 is het burgerinitiatief besproken in het presidium. Het
presidium heeft daar kennis genomen van het burgerinitiatief en besloot voor de
afhandeling ervan dit in handen te stellen van het college, waarbij er waar nodig een
raadsvoorstel volgt. Dat raadsvoorstel volgt ook, meer daarover leest u in het
antwoord op vraag 4.
2. Welke toezeggingen met betrekking tot het ‘Tuinpad van mijn vader’ zijn
reeds gedaan en aan wie?
De raad heeft bij vaststelling van de kaderbrief 2019 een budget van € 15.000
beschikbaar gesteld voor het burgerinitiatief Tuinpad van mijn vader. In de kaderbrief
staat hierover het volgende:
Eind 2017 is er een burgerinitiatief ingediend met als werktitel ‘Tuinpad van mijn
Vader’. De wens van de initiatiefgroep is om een cultureel-recreatieve wandelroute
in Deurne te verwezenlijken. Het idee kan inmiddels rekenen op een breed
draagvlak bij verschillende partijen uit de Deurnese samenleving: Museum de
Wieger, Centrummanagement, Cultuurcentrum Deurne, VVV Deurne,
Heemkundekring. Ook de gemeente is hierbij inmiddels actief bij betrokken. Het
initiatief is een voorbeeld van burgerparticipatie en de veranderende rol van de
gemeente.
Begin mei 2019 is het pad symbolisch geopend. De komende periode staat in het
teken om het idee verder te concretiseren. Dit hoeft nog geen blauwdruk te zijn
van hoe het er exact uit komt te zien, maar wel een procesvoorstel met een
aantal invullingselementen. De gemeente wil de initiatiefgroep hier graag in
ondersteunen door incidenteel een bedrag ter beschikking te stellen, enerzijds om
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van idee naar plan van aanpak te komen in samenwerking met inwoners en
anderzijds om concrete invulling te geven aan elementen op het pad waaronder
het park.
Het college geeft invulling aan dit raadsbesluit. De gemeente ondersteunt de
initiatiefgroep om van idee naar plan van aanpak te komen in samenwerking met
inwoners, en anderzijds om concrete invulling te geven aan elementen op het pad
waaronder het park. Deze elementen zijn onder andere enkele beelden van
kunstenaar Joep Coppens, borden met uitleg van het burgerinitiatief en de banken die
recent zijn geplaatst.
3. Wat zijn de reeds (direct en indirect) gemaakte kosten voor het initiatief?
Van het budget van € 15.000 is op dit moment circa € 13.000 uitgegeven. De kosten
voor de elementen op het pad zijn minimaal, doordat de beelden van kunstenaar Joep
Coppens vanaf andere locaties naar het park zijn verplaatst. Deze beelden moesten op
de vorige locaties wijken vanwege ontwikkelingen en zouden anders in een opslag op
de gemeentewerf terecht komen. De banken waren al op voorraad in het kader van
het project ‘planken voor banken’ (samenwerking met Holten’s Molen).
4. Wat is de stand van zaken en welke werkzaamheden heeft de initiatiefgroep
in het afgelopen jaar uitgevoerd met het uitgekeerde budget?
In samenwerking tussen de initiatiefgroep en de gemeente is een startnotitie
opgesteld, waarin de doelstelling, voorgestelde processtappen, planning en een
begroting zijn verwerkt. Het voorstel is om aan de hand van deze startnotitie het
burgerinitiatief opiniërend te behandelen in de commissie Omgeving van 29
september, waarbij de fracties kunnen aangeven welk ambitieniveau zij willen
nastreven met het Tuinpad van mijn vader en welk budget zij voor dit initiatief
beschikbaar willen stellen. Later wordt dit dan besluitvormend aan de raad
voorgelegd. Het presidium beslist of dit op de agenda van 29 september kan worden
behandeld.
Inleiding op vraag 5 t/m 7 (door vragensteller)
Het ‘Tuinpad van mijn vader’ heeft een toekomstig park voor ogen op de voormalige
Brigantijn locatie aan de Hogeweg. Deurne heeft met de kasteeltuin al een mooi park in
haar gemeente, waar helaas erg weinig gebruik van wordt gemaakt. De Deurnese
gemeenschap zit erg verlegen om woonruimte en snakt naar beschikbare woningen. De
voormalige Brigantijn locatie is wat ons betreft zeer geschikt voor woningbouw.
5. Is het college het met ons eens dat “het Grasveld ten westen van Hogeweg
8” een zeer geschikte locatie zou zijn voor woningbouw?
Op 13 maart 2018 is de visie Centrumring Deurne unaniem door de gemeenteraad
vastgesteld. Voor de locatie voormalige Brigantijn is het volgende vastgesteld:
“Locatie voormalige Brigantijn wordt omgevormd naar park.
INGREDIENTEN VOOR DE UITWERKING:
o Inrichten als verblijfs- en recreatiegebied
o Doelgroep is ouderen en kinderen (0-12 jaar)
o Bij de inrichting maatregelen nemen i.r.t. klimaatadaptatie
o Nieuwe park krijgt aan de noordzijde een sterke verbinding met het centrum”
6. Is het college bereid om op deze locatie actief grondbeleid toe te passen?
De locatie van de voormalige Brigantijn is al in bezit van de gemeente. Daarmee hoeft
er geen grondbeleid (grondaankoop) meer plaats te vinden.
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7. Staat woningbouw op deze locatie de ontwikkeling van het ‘Tuinpad van mijn
vader’ in de weg?
Op het moment dat besloten zou worden om woningen te ontwikkelen op deze locatie,
is er sprake van een nieuwe situatie en zal bekeken moeten worden hoe zich dit
verhoudt tot het burgerinitiatief ‘Tuinpad van mijn vader’.

3

