Motie ‘Kinderboerderijen Langedijk’
De raad van de gemeente Langedijk bijeen in haar vergadering van 25 juni 2015,

Constaterende dat:






De raad van de gemeente Langedijk in december 2014 het accommodatiebeleid vastgesteld
heeft en daarbij eveneens kennis genomen heeft van het uitwerkingsplan.
In het vastgestelde beleid de gemeente vastgoed, terreinen en voorzieningen zoveel als
mogelijk niet zelf in eigendom, exploitatie en beheer wil hebben.
De gemeente een verantwoordelijkheid heeft aangaande het faciliteren en accommoderen
van voorzieningen die aantoonbaar algemeen maatschappelijk nut hebben en waarvoor de
mogelijkheden om te voorzien in eigen exploitatie (vrijwel) uitgesloten is.
De kinderboerderijen Jong Leven te Sint Pancras en De Beestenboel te Zuid-Scharwoude al
vele jaren aantoonbaar maatschappelijk nut bewijzen voor kinderen, maar ook ouderen.
Daarbij leveren zij een bijdrage aan educatieve doelen, bewustzijn rondom dierenwelzijn en
natuur in het algemeen.

Overwegende dat:






Het hebben van basisspeelvoorzieningen in de dorpen van Langedijk een bijdrage levert aan
de leefbaarheid en sociale verbondenheid van de gemeente en haar kernen.
De beoogde participatiemaatschappij mede bevordert wordt door plaatsen waar onder
andere ontmoeting, educatie, vrijwilligersinzet, natuur en milieu samenkomen.
In alle dorpen wel sprake is van plaatsen van ‘ontmoeting’, zoals bij voorbeeld het
Diepsmeerpark in Oudkarspel, de pas aangelegde ‘natuur-speelplaats’ in Westerdel, diverse
speelvelden/plaatsen en parkjes.
Er ruimte is om als gemeente zelf invulling te geven aan wat wel en wat niet tot de openbare
ruimte en voorzieningen behoort.

Draagt het College op:




Vooralsnog de kinderboerderijen Jong Leven en de Beestenboel buiten de overdracht van
gemeentelijke eigendommen te plaatsen. Dit voor zover de terreinen en opstallen
noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de speelvoorzieningen op het huidige
gebruiksniveau.
De kinderboerderijen Jong Leven te Sint Pancras en De Beestenboel te Zuid-Scharwoude te
benoemen en te behandelen als bijzondere speelvoorzieningen, dit budgettair gezien te
verwerken en de financiële consequente inzichtelijk te maken in de begroting van 2016.

Fractie van het CDA, ……………………………………………………..
Fractie van Dorpsbelang Langedijk………………………………………
Fractie van de VVD………………………………………………………
Fractie van Hart van Langedijk/D66 ………………………………………
Fractie van de PvdA……………………………………………………….
Fractie van Groen Links…………………………………………………..
Fractie van de ChristenUnie………………………………………………
Fractie van Kleurrijk Langedijk……………………………………………

