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De fractie van D66 heeft naar aanleiding van de behandeling van het bestemmingsplan Generaal 

Urquhartlaan 21 in de commissie leefomgeving van 13 september jl. de volgende vragen gesteld:

Vragen D66

Vragen:

1. Welke afspraken zijn er nu gemaakt over de herinrichting van het park? 

2. Welke maatregelen zijn al uitgevoerd en welke worden nog uitgevoerd na afronden van het 

bouwen op de locatie Generaal Urquhartlaan 21 (Nederveluwe college)?

3. Is over de nog uit te voeren maatregelen overleg geweest met de omwonenden en zijn zij 

ook van mening dat hiermee alle in het verleden gemaakte afspraken zijn nagekomen?

4. Wanneer zullen de nog resterende maatregelen worden uitgevoerd?

Reactie:

Voor de herinrichting van het park is een plan opgesteld door Hylke Pander. Dit plan is in goed en 

nauw overleg met het buurtcomité Dennenkamp en omwonenden tot stand gekomen. Met het 

buurtcomité Dennenkamp en omwonenden is destijds afgesproken dat de gemeente het plan zou 

uitvoeren en omwonenden vervolgens het onderhoud zouden plegen. Alle maatregelen zijn volgens 

het plan van Hylke Pander in 2013 door de gemeente uitgevoerd.

Het parkbudget is op en hierover heeft het buurtcomité Dennenkamp op 5 december 2013 overleg 

gehad met voormalig wethouder Van Lent. Tijdens dat overleg is aangegeven dat, ondanks dat het 

parkbudget op is, dit niet betekent dat er geen financiën meer beschikbaar zijn. Er is een regulier 

groen budget voor de gehele gemeente beschikbaar. Afhankelijk van de prioriteit die gegeven 

wordt aan het groen in de gemeente komt ook het park Dennenkamp daarin aan de orde. 

Het comité heeft tijdens dat overleg aangegeven dat zij het niet juist vinden dat het parkbudget, 

bedoeld voor herstel en herinrichting van het park, kennelijk grotendeels is gebruikt voor onderzoek 

en onderhoud. 

Er is nog sprake geweest van het plaatsen van bomenclusters ten zuiden van het plangebied NVC 

Dennenkamp (ter plaatse van het voormalige gymlokaal) . Hierover werd duidelijk dat niet alle 

bewoners hier achter staan. Daarom heeft de gemeente het gelaten bij het inzaaien van gras. In 

plaats van de bomenclusters zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een lage begroeiing van 

bloeiende struiken ter plaatse. Daarnaast zou gekeken kunnen worden naar de bestaande paden en 

wellicht kunnen deze, waar nodig, hersteld worden. De afspraak was dat het comité Dennenkamp 

hierover contact zou opnemen met de wethouder die verantwoordelijk is voor het groenbudget, om 

hierover van gedachten te wisselen.
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Informatieavond project NVC Dennenkamp / slakkepad

Tijdens de 2de informatieavond  op 21  juni 2016 van het project NVC Dennenkamp zijn drie 

varianten gepresenteerd aan omwonenden voor de (her)inrichting van het slakkepad. Omwonenden 

gaven duidelijk de voorkeur aan het handhaven van de bestaande beplanting rondom het pad, 

maar vinden het wel wenselijk dat er onderhoud wordt gepleegd aan het bestaande groen en dat 

het pad wordt verbeterd. 

De EFY Group is verantwoordelijk voor de (her)inrichting van het slakkepad. EFY Group zal de 

herinrichting c.q. het onderhoud van het openbaar groen van het Slakkepad op zich te nemen, met 

nadruk op de aansluiting van de groene erfafscheiding van de toekomstige woningen. Bovendien 

zal de verbetering van het slakkepad met de EFY Group besproken worden. 

De uitvoering zal plaatsvinden nadat de woningen zijn gerealiseerd. 
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