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Ten aanzien van het openbaar groen aan de Westzijde van het Woningbouwplan
Bloesemgaard heeft u enkele artikel 36 vragen gesteld. VVe kunnen u het volgende
mededelen.
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le: ls het College bereid om op zeer korte termijn ervoor te zorgen dat de Gemeente als
eigenaar van het perceel ervoor zorgt draagt dat het perceel er netjes gaat uitzien? En
voor het perceel aan de achterzijde onderhoud gaan plegen zoals afgesproken met de
familie Steijns.
Het woningbouwplan Bloesemgaard is nog in ontwikkeling en derhalve nog niet woonríjp.
We zijn nog bezig met de infrastructuur en de openbare ruimte aan te leggen. Afgelopen
voorjaar hebben we derhalve ook pas voornoemde plantsoen ingericht. Het is ingericht
als fruitvveide als overgang tussen het bebouwde gebied naar het landschap toe, zeg
maar een groene gordel, zoals op onderstaande schets is afgebeeld. Het is een van de
speerpunten uit het vastgestelde bomenplan. Dit is ook met de familie Steins besproken
en zelfs door hun als idee geopperd, hetgeen in de mail van 25 september 2020 wordt
bevestigd.
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BLOESEM VAN HET ZUIYJEN

Aangezien het perceel pas is ingericht, is het nog niet volwaardig uitgegroeid.
We hebben vanaf komend seizoen dus 1 januari 2021 de beide percelen opgenomen in
onze onderhoudsbestekken. Dit betekent dat de fruitWe/des 3 keer per jaar Worden
gemaaid en het maaisel Wordt afgevoerd en dat de hagen 2 keer per jaar Worden
geschoren. Ook dit is besproken met de familie Steijns.

ls het College bereid om het perceel aan de voorzijde te verkopen aan de fam. Steijns
voor een redelijke prijs zodat ze zelf voor het onderhoud kan zorgen. Hierdoor is de
discussie uit de Wereld?
Conform het bestemmingsplan is het perceeltje aan de zijde van Margraten bestemd als
openbaar groen en ook zo ingericht. Dit is ook zo in artikel 15 van de verkoopakte
(tussen gemeente en familie Steijns) opgenomen. Het perceel aan de zijde van Ijzeren is

bestemd voor Woningbouw. Wij zullen gelet op de functies en bestemmingen de gronden
derhalve niet verkopen. We hebben de inrichting van het perceel dat bestemd is als
openbaar grond met de familie Steijns gecommuniceerd. Zoals bij vraag 1 reeds is
aangegeven is het perceel nog niet volwaardig uitgegroeid en moet het perceel ook de
kans krijgen om als landschappelijke groengordel te functioneren. Wat ons betreft is er
geen discussie meer vanaf 1 januari 2021. Betreffende percelen maken dan onderdeel uit
van onze onderhoudsbestekken en Worden derhalve conform de functie onderhouden,
net zo als andere percelen in onze gemeente met dezelfde functie.
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Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.
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