
  Burgemeester en Wethouders Gemeente Schagen 
  Laan 19             
  1741 EA  Schagen 
                Tuitjenhorn, 12 april 2019 
 
  Geacht college, 
 
  Na onze eerste aanvraag d.d. 4 oktober 2016, werkt een projectteam van onze Vereniging  
  Roockershuyspark met veel inzet en enthousiasme aan het uitbreidingsplan voor het huidige  
  park in Tuitjenhorn Oost.           
    
  Oorspronkelijk strekte het ontwerp zich uit vanaf een aangrenzend perceel, reeds in bezit 
  en verhuurd door de Gemeente Schagen, tot en met het kleinere stuk van tuinder Schotten, 
  dat direct grensde aan de achtertuinen van Kerkbuurt. 
 
  Dat laatste perceel is echter verkocht aan enkele direct aanwonenden. Deze hoek is nu  
  ingericht als particuliere schapenweide. En blijft groen open grasland met meerdere fruitbomen. 
  Hierdoor is een totaal nieuwe situatie ontstaan, waardoor ook eerdere bezwaren van enkele  
  bewoners van Kerkbuurt niet meer van toepassing zijn.  

 

  Inspelen op programma's Schagen met extra 2,7 hectare bijvriendelijk park 
  De door kontaktpersoon Niek Witteveen en o.a. Florus Dijkema voorgestelde wijzigingen 
  in het uitbreidingsplan zijn uitgevoerd. Zoals een 'roelstoelvriendelijke' afwerking van de  
  paden met Koersmix en het beter inspelen op de doelstellingen van uw programma's   
  'Bollen en Bijen' en 'Schagen Groeit Door'. O.a. door brede stroken met een bij-vriendelijk  
  bloemenmengsel en borders met bollen en bij-vriendelijke planten en heesters.    
  Plus middels het planten van totaal zo'n 700 bomen, waarvan 575 fruitbomen.  
                                                        
  Werkbezoek politieke partijen                                                                                                   
  Op vrijdag 19 oktober 2018 is door de PvdA een parkbezoek georganiseerd, om zich     
  optimaal ter plekke over de nieuwe situatie te laten informeren.  Op deze middag waren     
  Marjan Leijen, Jan Schrijver en Mirjam van Musscher namens deze partij present.                    
  Maar ook het CDA was goed vertegenwoordigd met Peter Boon, Puck de Nijs, Bram Broersen     
  en Ruud Bakker. Ook de Dorpsraad van Tuitjenhorn volgde deze rondgang op de voet, met  
  voorzitter Sjaak Kruijer en Marjanne Janssen. 
 

  Daarbij hebben wij veel vragen kunnen beantwoorden en gerichte opmerkingen genoteerd.  
  Jan Schrijver gaf bijvoorbeeld een concreet advies over de invulling van de breed gewenste  
  bij-vriendelijke beplanting. En Peter Boon benadrukte de noodzaak tot het plaatsen van meer 
  speel-elementen voor de jeugd. 
 
 



  Presentatie plan aan wethouder Hans Heddes 
  Op 18 december 2018 hebben wij ons plan toegelicht aan wethouder Hans Heddes. Deze  
  verklaarde in principe positief tegenover het plan te staan. Maar benadrukte, dat zowel  
  ontwerp als begroting nog door het College en Gemeenteraad moesten worden goedgekeurd.  
  
 
  Bomen en heesters voorzien in veel behoeften 
  De vele fruitbomen en andere bomen dragen bij aan de gewenste  vergroening. Met betere  
  luchtkwaliteit, opvang van CO2-uitstoot én bevordering van de bijenstand. 
 

 

  Onderhoud geborgd 
  Als gevraagd door Niek Witteveen hebben wij het beheer en het onderhoud vastgelegd in een      
  allesomvattend 'Beheerplan'. Geheel in lijn met het nu geldende Beheerplan/Adoptieplan. 
  Een breed gevormde 'Beheerraad' gaat toezien op de diverse taken en verplichtingen. 
 

                     
  Vereniging en bewoners doen veel zelf        
  – Onze vrijwilligers maaien de grote gazons en schoffelteams houden de borders schoon. 
  – Een vaste snoeiploeg zorgt voor de knotwilgen en de fruitbomen.    
  – Alle fruitbomen worden door vrijwilligers geplant.       
  – Door ons is een bijdrage verworven van het Waterschap ad € 20.000,-     
  – Eigen crowdfunding bij inwoners, winkels en bedrijven zullen voor een extra budget   
        zorgen voor speeltoestellen. Als besproken met uw gebiedscoördinator Chantal Mintjens. 
  – De Dorpsraad zullen wij een bedrag vragen om 2-3 zitbanken te kunnen plaatsen.           
  – De werving van nog méér leden/donateurs is nodig om de onderhoudskosten te dekken. 
      

 

  Plan verdient uw steun 
  De Vereniging Roockershuyspark verzoekt het College deze finale poging, om Tuitjenhorn  
  een groter en mooier groen hart te bezorgen, naar waarde te beoordelen. 
 
  Tientallen vrijwilligers werken nu reeds drie jaar met veel inzet aan het onderhoud van het  
  huidige park. Gesteund door even zoveel donateurs. 
  Een levend bewijs van betrokken burgerparticaptie in Tuitjenhorn. 
 
  Dit nieuwe uitbreidingsplan verdient daarom uw aller steun. 
  We zien met vertrouwen uw reactie tegemoet. Hoogachtend, 
 

  Menno Wit  Mirjam Bontje  Jan van Musscher 
  voorzitter  parkontwerper  promotor   
    


