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Onderwerp : uitbreiding Roockershyspark 

 

Roockershuyspark krijgt nieuwe brug en paden 
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TUITJENHORN - Het Roockershuyspark in Tuitjenhorn wordt uitgebreid. Er wordt een nieuwe sloot gegraven 

waarvoor een nieuwe persleiding moet worden verdiept. Ook komen er een nieuwe brug, natuuroevers, een 

nieuwe watergang en wandelpaden.    

 

Als de uitbreiding is gerealiseerd, dan gaan het parkbestuur en de bewoners het park verder invullen met 

groen- en speelelementen. Dat doen ze met eigen middelen en met behulp van lokale sponsors. 

 

De gemeente verzorgt het ontwerp en de aanleg van een nieuwe brug. De vereniging is de opdrachtgever om 

het park te realiseren. De gemeente ondersteunt het bestuur daarin met technische kennis en advies. 

 
Bron: https://www.noordkopcentraal.nl/nw-28464-7-3875345/nieuws/roockershuyspark_krijgt_nieuwe_brug_en_paden.html 

 

Onlangs stond op Noorkopcentraal bovenstaande bericht. D66 heeft naar aanleiding van het feit dat 
er schijnbaar nu een grotere en dus duurdere brug moet worden aangelegd dan voorzien hier vragen 
over gesteld. 
Uit bovenstaande bericht blijkt dat nu ook een persleiding moet worden verdiept. Dit was voor zover 
nog niet eerder bekend gesteld en wordt ook niet vermeld in het raadsvoorstel van 29 oktober 2019 
betreffende de uitbreiding van groen in Tuitjenhorn.  
 
Vragen: 
1. Kan de wethouder dit bericht omtrent het verdiepen van de persleiding bevestigen? 
en zo ja, 
2. Kan de wethouder aangeven of dit leidt tot extra kosten voor de gemeente? 
in het bevestigende geval: 
3. Kan de wethouder aangeven wat de kosten hiervan bedragen en op welke wijze dit wordt 

gefinancieerd? 
als de gemeente niet verantwoordelijk is voor de financiele gevolgen: 
4. Kan de wethouder aangeven op welke wijze de vereniging Roockershuyspark voor de financiering 

zorg draagt. 
Tenslotte 
5. Kan de wethouder aangeven hoeveel manuren de gemeente beschikbaar stelt voor de 

ondersteuning van de realisatie van het park? 
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