Roockershuys park

Nieuws van het Roockershuyspark
De familie Kooij van Velko Banden in
Noord-Scharwoude
Geworteld in Tuitjenhorn, dus met hart voor Hollandia T én voor
het Roockershuyspark. Klaar om u veilig de weg op te sturen
voor een probleemloze vakantie...!

Dave van Brederode houdt zoon Mick nog even in
bedwang bij de kabelbaan.

Voor financiële zekerheid
door generaties heen...

De Mossel 6
1723 HZ Noord-Scharwoude

In juli 2016 is het Roockershuyspark in Tuitjenhorn
officieel geopend. Tot stand gekomen door de
inspanningen van een groep bewoners en de
volledige steun van de Dorpsraad en de gemeente
Schagen. Ontwerpen door Tuin van Heden.
Aangelegd door leerlingen van het Clusius College
Schagen, geholpen door ‘het Waterschap’ en
Landschap Noord-Holland. Ook de financiële
bijdragen van bedrijven, boomsponsors en
donateurs waren en zijn onontbeerlijk voor de
Vereniging Roockershuyspark.
Park komt tot bloei dankzij vrijwilligers
Vooral door de grote inzet van veel vrijwilligers is
het park prachtig tot bloei gekomen. Mensen zorgen
in hun vrije tijd voor het maaien van het gras, schoffelen de kleurrijke perken of geven de bomen water.
Vorige maand is op de nieuwste fruitheuvel aan de
oostzijde gras gezaaid en werd het doorgaande pad
daar met een laag schelpen beter bestand gemaakt
tegen regenoverlast.

Sponsoren bedankt..!
De Vereniging Roockershuyspark bedankt alle winkels, bedrijven
én particulieren die door donaties, advertenties, het beschikbaar
stellen van een loterijprijs of het sponsoren van een boom, een
noodzakelijke bijdrage hebben geleverd aan de aanleg van het
huidige park. Zonder uw hulp was het park er niet gekomen...
Zie ook de vermelding op onze website: www.roockershuyspark.nl

Perk in bloei op het Roockershuyspark / foto Tuin van Heden.

Parkdag 2017 op zaterdag 16 september

Help ons door LID-DONATEUR te worden..
Ik steun de vereniging Roockershuyspark jaarlijks met onderstaande donatie,
tot mijn eventuele latere opzegging.
Als donateur word ik tevens lid van de Vereniging Roockershuyspark.
Naam:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plaats en postcode:

................................................................................................................................................................................................................................................

Deel van de schoffelploeg op ‘n zomeravond / foto Ninke Groot.
Elin Bruin (2), trekt ook al een onkruidje uit.

Telefoonnummer:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail adres:

Een brede aktiegroep gaat daarom een leuke
“Parkdag 2017” organiseren. Op zaterdag
16 september zijn er excursies en kunnen
jong en oud meedoen aan allerlei activiteiten.
In een ongedwongen sfeer, met leuke muziek
en met voor iedereen een passend hapje en
drankje. Via diverse media hoort u tijdig
veel meer...! Reserveer deze middag alvast in
jouw agenda.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

MIJN JAARLIJKSE DONATIE
Verzoeke te markeren voor welk jaarlijkse bedrag u kiest.
O € 20,- O € 40,- O € 60,- O of meer..namelijk € …....

Presentatie uitbreidingsplan: donderdag 20 juli
19.30 uur in Ahoj

INGANGSDATUM
Mijn donateurschap gaat in op 1 januari 2018.
Er wordt mij tijdig per E-mail een factuur gemaild met betalingsinformatie.
Datum en plaats:

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening:

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Bezorg uw aanmelding a.u.b. bij
Jan van Musscher, Kerkbuurt 18.
Of ga naar het digitale
formulier op onze website:
www.roockershuyspark.nl

Roockershuys park

GROEN...staat ook voor
eerlijk advies
Sakia en Maikel van Zaanen staan model
voor een persoonlijke benadering van
elke klant en hun uitstekende service.
Natuurlijk getooid in groen...

Een projectteam binnen de Vereniging Roockershuyspark onderzoekt of en in welke vorm
de aangrenzende tuinbouwgrond benut kan
worden voor een uitbreiding van het huidige
park. Daarvoor is door Tuin van Heden een
eerste ontwerp gemaakt. Deze schets was nodig
om de kosten te begroten en de financiering te
onderzoeken. Daarover heeft de vereniging nu
voldoende inzicht om het plan zowel in de pers
als in het dorpshuis AHOJ te presenteren.
Zie verder de volgende pagina’s.
Bloemenpracht natuurspeeltuin in Scharwoude / foto MediGran Hoorn

Colofon
Uitgave: Vereniging
Roockershuyspark
info@roockershuyspark.nl
Opmaak: Marcel Bruin
Drukkerette Warmenhuizen
Druk: Zeeman Reclamegroep B.V.
Verspreiding: Rodi Media
Foto’s: Tuin van Heden,
Ninke Groot of aangeleverd
Produktie: Jan van Musscher

Uitbreidingsplan ‘Roockershuys park 2.0’ groeit in goed overleg
Inspraak op avond Dorpsraad
Donderdag 20 juli om 19.30 uur prijkt dit parkvoorstel als eerste punt
op de agenda van de Dorpsraad. Waarna de Dorpsraad u ook gaat
informeren over het uitdagende gemeentelijke partcipatieplan. Bedoeld
om uw mening te horen over een aantal in ons mooie dorp levende
wensen. In september volgt daarvoor een aparte Dorpsraad-avond.
Ook ‘Schagen’ beoordeelt
reacties parkplan
Kanttekeningen bij of nieuwe
ideeën over het plan voor de uitbreiding van het Roockershuyspark
kunt u op de a.s. Dorpsraadavond
kort toelichten. U kunt uw reactie
ook mailen. Naar de vereniging
Roockershuyspark en de voor
deze verkenning verantwoordelijke
medewerker van de gemeente
Schagen. Waarna de aanbevelingen
o.a. door de deskundigen van de
afdeling ‘Groen’ en de Commissie
Ruimte zorgvuldig worden bekeken.

In de buffer bij Kerkbuurt, afgesloten door de brede
nieuwe sloot, wordt een bloemrijk mengsel gezaaid.
Deze velden worden gefaseerd gemaaid voor een
optimale bijdrage aan de biodiversiteit.

Enkele voorbeelden van speelelementen, in de buurt van de
kabelbaan. Voor de uiteindelijke keuze krijgt iedereen de kans
om mee te beslissen. Uit een passende selectie qua type en
prijs. Ook bijvoorbeeld de kinderen van de basisschool kunnen
hierover stemmen.

Mogelijk na een ‘openbaar veldbezoek’, waarvoor deze reeds door
de Vereniging zijn uitgenodigd.
Mailen a.u.b. naar:
Niek.Witteveen@schagen.nl
en info@roockershuyspark.nl

Samen werken aan geluk

Zorg voor groene leefomgeving
hoog op agenda gemeente Schagen

Gemeenteraad heeft laatste stem
Het finale ontwerp wil de Vereniging
Roockershuyspark binnen enkele
maanden indienen bij de Gemeenteraad van Schagen. Compleet met
eventuele wijzigingen, een begroting van alle kosten en de dan
gerealiseerde dekking.

Bij de gemeente Schagen is de zorg voor een groene, gezonde
leefomgeving vast onderdeel van het beleid. De bestaande groene
velden en bermen worden daarom met een speciaal programma
door de afdeling ‘Groen’ onderhouden.
Bloeiende berm is mini-natuurreservaat
Bloemen zijn heel belangrijk voor de natuur. Ze trekken vlinders, bijen
en insecten aan. Die op hun beurt weer kikkers, allerlei vogels en andere
dieren aantrekken. Goed voor de biodiversiteit en bovendien mooi om
te zien!! Daarom maait de gemeente sommige bermen niet al te vaak.
Of alleen een strook direct naast het wandel- of fietspad.
Burgerinitiatief voor méér groen waard om te onderzoeken
De gemeente Schagen steunt daarom initiatieven van inwoners voor meer
groen. Waarbij echter belangrijk is of de kosten haalbaar zijn. En of het
beheer plus het onderhoud geborgd is. De gemeente zal ook altijd bekijken
op welke onderdelen zij een steentje (boompje..?) kan bijdragen. Of in het
onderhoud kan delen. Want een rijke natuur is niet alleen goed voor het
milieu; je wordt er als mens ook gelukkiger van..!
Op 5 oktober 2016 werd in een brief aan de Gemeenteraad van
Schagen het idee voor deze uitbreiding verwoord. Het plan viel in
goede aarde. Als aangekondigd in de Aftrap werd het plan daarna
begin december toegelicht op een avond van de Dorpsraad. Raadsleden van diverse partijen gaven toen de Vereniging aan, welke
facetten belangrijk zijn om kans te maken op goedkeuring door
de Raad. Waarbij co-financiering (bijdragen van andere partijen)
als belangrijkste voorwaarde werd genoemd.

Bloemrijke berm in Amsterdam... / foto MediGran Hoorn
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Percelen tuingrond dienen door
‘Schagen’ vrij te komen
Allereerst dient de grond vrij beschikbaar te komen. De gemeente
Schagen is daarover nog in overleg
met de betrokken tuinders. En
verwacht hierover binnenkort
uitsluitsel te kunnen geven.

en, o.a. goed voor de vismigratie.
Deze nieuwe brede sloot is ook
een nuttige afsluiting naar de
woningen aldaar. Plus een mooi
waterrondje. Leuk voor de jeugd
om te kanovaren en te schaatsen...!
De lage bruggen maken deze sloot
ongeschikt voor grotere vaartuigen.

Groepjes bomen voor open
landschap
De landschappelijke ligging van
deze grond stelt eisen aan de
inrichting. Daarom wordt met een
doordacht groenplan gezorgd voor
een open ‘coulissenlandschap’.
In overleg met de afdeling ‘Groen’
van de gemeente Schagen. Die ook
deels het onderhoud zal verzorgen.

Brede financiering vordert
Omdat de nieuwe watergang een aanwinst is om de waterhuishouding van
ons dorp ook in de toekomst optimaal
te reguleren, is het ‘Waterschap’
– Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier HHNK – bereid
de kosten voor dit deel van het plan
deels voor haar rekening te nemen.

‘Waterschap’ werkt voluit mee
Kenmerk van het plan is het idee
het bestaande water langs de Zeelt
en de straat Roockershuys richting
Kerkbuurt met elkaar te verbind-

Provincie Noord-Holland
Daarnaast wordt nog overlegd met
de provincie Noord-Holland. Die
overigens reeds bijdragen levert
in de kosten van de groenaanplant.
Waarvoor – evenals bij het huidige

park – bestaande ‘Provinciale
Regelingen’ worden benut, in
samenwerking met Landschap
Noord-Holland.
Groene gemeente Schagen
nu aan zet...
Alle kosten via andere overheden
financieren lijkt ‘een brug te ver’.
Waardoor de gemeente Schagen
uiteindelijk de begroting sluitend
dient te maken. Recent gelanceerde ‘groene’ plannen geven
duidelijk aan, dat men daar verbeteringen in onze groene leefomgeving voluit ondersteunt.

‘Schagen groeit door’
‘Schagen groeit door’ is een
groenproject waarmee we de gemeente Schagen groener en aantrekkelijker maken. Met ambities
op het gebied van Duurzaamheid,
Landschap, Ecologie, Economie
en Leefbaarheid geven we een
betere invulling aan een duurzame leefomgeving. Heeft u tips
en/ of ideeën laat het ons weten
via Groenbeheer@schagen.nl
Schagen groeit door

Brede groep zet de schouders eronder
Vooraan het enthousiaste
driemanschap dat het
voortouw nam: links Menno
Wit, midden Mirjam Bontje
en rechts Jan van Musscher.
Gesteund door Sjaak Kruijer
van de Dorpsraad en Auke
de Boer van het Clusius
College Schagen.
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Wat doet het Waterschap met uw
belastinggeld?
Elke dag werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast
en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige
(vaar)wegen. Dit doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:
Hollands Noorderkwartier. Onder andere met de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren we de waterkwaliteit. Planten en dieren krijgen
hier meer ruimte. Dit bevordert de voedselketen en zorgt voor een gezond
en evenwichtig ecosysteem. Bijna alle in Nederland voorkomende vissoorten hebben hun paai- en opgroeigebied in een begroeid ondiep water.
Met een grotere verscheidenheid aan planten
zijn er dus ook meer vissoorten.
Daarbij kunnen kikkers en padden
in ondiep water hun eitjes
afzetten. Hoe meer de
natuur zijn gang kan
gaan, hoe beter de
kwaliteit van het
oppervlaktewater is.
Het resultaat is helder
en gezond water..
Kijk voor meer
informatie op hhnk.nl

www.roockershuyspark.nl

Veilig wonen onder zeeniveau
is minder logisch dan je denkt

