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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende 
Plantenbakken Visbuurt 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 18 augustus 2020 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het 
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Plantenbakken 
Visbuurt, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

1. Bent u het met ons eens dat bewoners in de Visbuurt of welke wijk dan ook, ook trots op 
hun eigen leefomgeving mogen zijn? 

Ja. 
  

2. Waarom heeft het college hier tot op heden niet op ingegrepen, u bent toch op de hoogte 
van de situatie en binnen het stadhuis is men ook op de hoogte van de mogelijke 
oplossing? 

  
In 2016 is op initiatief van Stichting Wijkbelang een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen 
bewoners, Stichting Wijkbelang en de gemeente en zijn de plantenbakken in de Visbuurt gekomen. De 
doelstelling is een aantrekkelijke en groenere leefomgeving realiseren met betrokkenheid van de bewoners 
van die omgeving. In de bewonersovereenkomst staat dat gemeente eigenaar en verantwoordelijk is voor de 
technische staat van de plantenbakken, de bewoners verzorgen de beplanting. Stichting Wijkbelang 
controleerde en hield toezicht op de plantenbakken in de Visbuurt en ontving hiervoor jaarlijks een 
bewonerssubsidie van € 2.500,00. Stichting Wijkbelang voorzag bewoners van nieuwe beplanting, potgrond 
en kennis om de plantenbakken vakkundig te onderhouden en visueel aantrekkelijk te houden. In de periode 
2019 tot februari 2020 zijn geen verzoeken bekend om bewoners aan te schrijven over het niet nakomen van 
de overeenkomst. 
  
In februari 2020 heeft Stichting Wijkbelang de subsidieaanvraag ingetrokken en onder andere aangegeven te 
stoppen met het beheren van de plantenbakken. Wij maken geen gebruik van de oplossing van Stichting 
Wijkbelang. Zij stelden voor om het onderhoud van de plantenbakken onder te brengen bij een hovenier. 
Bewonersinitiatieven zijn van en door bewoners. Het is niet de bedoeling dat we deze plantenbakken aan 
ons gemeentelijke budget gaan toevoegen. In plaats daarvan zetten we het bewonersinitiatief met bewoners 
voort. De wijkconciërge heeft de betreffende bewoners in de Visbuurt aangeschreven. Samen met deze 
bewoners is bepaald wie welke plantenbak wil beheren en is nieuwe beplanting gefinancierd. Ook zijn 
plantenbakken verplaatst en zullen er nog bakken worden verwijderd. Half september is de nieuwe 
beplanting samen met de bewoners in de ‘geadopteerde’ bloembakken geplant. 
  

3. Kunt u aangeven of het college nu wel bereid is om hier actie op te ondernemen, het zijn 
immers onze eigen plantenbakken? 

 Zie antwoord op vraag 2. 
  

4. Kunt u aangeven hoelang u denkt nodig te hebben om dit op te lossen? 
Zie antwoord op vraag 2. 
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5. Bent u het met ons eens dat de bewoners in de Visbuurt of welke andere wijk dan ook, niet 
de dupe mogen zijn van vertroebeling van het gemeentelijk beleid? 

Ja. 
 
 
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 23 september 2020. 

 
  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  


