SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 26-11-2020
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Willem Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Kinderboerderij en speeltuin in de wijk Het Camp
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Bent u van oordeel dat de kinderboerderij en de speeltuin in hun huidige vorm behouden moeten blijven?
2. Wat heeft u gedaan om te voorkomen dat de subsidie beëindigd moest worden en wat had u
meer kunnen doen om deze impasse te voorkomen?
3. Welke inspanningen gaat u verrichten om ervoor te zorgen dat de kinderboerderij en de speeltuin in hun huidige vorm behouden blijven?
4. Welke mogelijkheden ziet u om het bestuur van de stichting tijdelijk door of namens organisaties van de gemeente te laten vervullen?
5. U heeft eerder aangegeven dat diverse belangstellenden alsook commerciële partijen zich tot u
hebben gericht om de kinderboerderij en de speeltuin eventueel over te nemen. Klopt het dat u
commerciële exploitatie niet uitsluit en zo ja, waarom niet?
6. Hoe betrekt u omwonenden van de kinderboerderij en de speeltuin bij de besluitvorming die
mogelijk tot veranderingen in de omgeving gaat leiden? Heeft u de omwonenden al geïnformeerd en zo nee, waarom niet?
7. Kunt u garanderen dat voorkomen wordt dat de dieren in de kinderboerderij ″De Buitenwereld″ moeten verhuizen en welke maximale inspanning gaat u daarvoor doen?

Toelichting:
In het Houtens Nieuws van 25 november 2020 werd bekend gemaakt dat initiatieven van vrijwilligers
om een nieuw bestuur te vormen van Kinderboerderij De Buitenwereld niet op steun van de gemeente
Houten kunnen rekenen. Bovendien geeft de wethouder aan dat verschillende ondernemers zich gemeld hebben, die wel kansen zien voor de kinderboerderij. Veel Houtenaren ervaren plezier van De
kinderboerderij en de speeltuin. Het is inmiddels een begrip in Houten geworden. Het is Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) er veel aan gelegen dat de kinderboerderij in haar huidige vorm behouden
blijft. Nu de wethouder duidelijk de richting op gaat van commerciële exploitatie in plaats van het
continueren van een stichtingsconstructie, dreigt de kinderboerderij niet meer in handen te komen van
eigen inwoners van Houten. Bovendien is onbekend wat dit gaat betekenen voor de direct omwonenden en in hoeverre omwonenden hierbij worden betrokken. Ook blijkt vooralsnog niet welke inspan-

ningen het college van Houten gaat doen om onnodige verhuizing van de dieren te voorkomen. Inwonerspartij Toekomst Houten vindt dat de wethouder meer regie moet nemen en spoedig met een oplossing dient te komen samen met de vrijwilligers om de kinderboerderij en de speeltuin in hun huidige
vorm te behouden. Als de wethouder voornemens is echt iets anders te willen met de kinderboerderij,
zal de gemeente daar duidelijk over moeten zijn en omwonenden expliciet daarbij te betrekken. Tot op
heden leidt de berichtgeving alleen maar tot onrust en is daar niemand bij gebaat.
Met vriendelijke groet,
Willem Zandbergen
Raadslid ITH

