
Nieuwlanders aan de slag in park Bato’s Wijk. 
 
Vrijdagmorgen 16 maart om 09.00 begonnen een zestal Nieuwlanders samen met andere 
omwonenden van park Bato’s Wijk aan de eerste onderhoudsactie in het park. Op de 
buurtbijeenkomst in november 2010 waar mevrouw Arda Wijsbek vertelde over de geschiedenis van 
het park en Jone Nuis over het kerkhof aan de Fangmanweg ontstond het initiatief om mee te helpen 
aan het onderhoud van het park.  
De ochtend was een daverend succes. Wethouder Pieter van Lent opende de ochtend en gaf hiermee 
het startschot van de vrijwilligersgroep. Na zijn openingswoord gingen we hard aan de slag met de 
geplande werkzaamheden: het weghalen van laurierkers (een plant die niet in het beeld van het park 
past) en werden openingen vanaf de Van Toulon van der Koogweg gecreëerd. Alle werkzaamheden 
werden gedaan met het plan van Ron Pfeiffer als basis. Na het eerste uurtje werken, was de koffie wel 
verdiend en kon iedereen even lekker bijpraten. Daarna weer hard aan de slag met het snoeien en 
weg halen. Het was een enerverende ochtend waarin hard gewerkt werd, het begin van een nieuwe 
vrijwilligersgroep. 
Bij de afsluiting van de werkochtend zijn er afspraken gemaakt over het groenbeheerplan. Hieronder 
puntsgewijs de gemaakte afspraken. 
 

-      Het groenbeheerplan wordt gebruikt als handboek voor het beheer van Park Bato’s Wijk.  
Hierin is een rol weggelegd voor de vrijwilligers, waardoor het park net een extra “Plus” kan 
krijgen bovenop het onderhoud van de dat de gemeente zelf natuurlijk moet doen. 

 Wat is een extra “Plus”? bijvoorbeeld het gazon: de gemeente maait het gazon, de vrijwilligers 
kunnen molshopen platstampen en opnieuw inzaaien. 

-       Het groenbeheerplan geeft aan wat de werkzaamheden van de vrijwilliger zijn. De rol van de 
vrijwilliger is op vrijwillige basis. Als de vrijwilliger één van de genoemde werkzaamheden niet 
uitvoert, dan blijft dat stukje onderhoud dus even liggen. Dit heeft tot gevolg dat het beheer dat 
jaar er anders uit komt te zien. 

-      Woensdag 11 april om 19.30 uur wordt het groenbeheerplan gepresenteerd in een bijeenkomst 
met de vrijwilligers, in de Molenberg (is inmiddels gewijzigd. Lees: Trouwzaal in het 
gemeentehuis, red). Reacties worden dan meegenomen en verwerkt tot een definitieve versie 
van het groenbeheerplan. Het is per slot van rekening een groenbeheerplan van de 
vrijwilligers en de gemeente.  

 Kon u de eerste keer er niet bij zijn maar heeft u wel zin om mee te doen?  
 Kom gerust 11 april naar deze bijeenkomst waarin het groenbeheerplan wordt besproken. 
 Die avond wordt ook de datum voor de volgende onderhoudsactie vast gesteld. 
-        Het plan van Ron Pfeiffer vormt de leidraad voor het groenbeheerplan. Zijn ideeën worden 

aan de hand van een planning bekend gemaakt. Ieder jaar wordt er iets van het plan 
uitgevoerd. 

  

 
Met vriendelijke groet, 
Louis ter Huurne 

  


