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College van Burgemeester en wethouders
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Utrecht, 22 november 2012

Betreft: advies wijkraad Noordwest op "Hertenkamp in Julianapark".

Geacht College,
De Wijkraad Noordwest heeft kennis genomen van uw voornemen in de voorjaarsnota (p. 28)
om het beheer van de drie nog in Utrecht aanwezige dierenweides over te dragen aan
eventueel geïnteresseerde bewoners(groepen). Inmiddels heeft de gemeenteraad de begroting
2013 vastgesteld.
Het hertenkamp in het Julianapark is vanuit historisch en sociaal perspectief een voor Zuilen
zeer wezenlijke voorziening. Al bij de verwerving van het huidige Julianapark in 1928 (toen
nog Tuin van Kol) was het hertenkamp een voor het park sfeerbepalend element. Nog steeds
maken veel bewoners van onze wijk graag gebruik van het Julianapark en bij feestelijke
aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld Koninginnedag, is het een plek waar vele bewoners van
Zuilen elkaar treffen. Scholen maken ook graag gebruik van het park en bezoeken met passie
het hertenspreekuur.
De Wijkraad maakt zich zorgen over het kunnen borgen van de continuïteit van deze
voorziening, ingeval het niet lukt het beheer over te dragen aan bewoners(organisaties). De
Gemeente stelt zich gelukkig ook de komende jaren garant voor bekostiging van voer,
vaccinaties, onderhoud van het terrein, mestafvoer, opleiding en behoud van inhuur van
expertise. Echter de thans gegarandeerde verzorging door de vaste dierverzorgers komt in uw
plannen in de toekomst te vervallen. Dagelijkse verzorging van de dieren betreft een
arbeidsintensieve aangelegenheid, waarbij de continuïteit geborgd dient te zijn Er mag geen
risico bestaan dat de dieren bijvoorbeeld meerdaags van de nodige verzorging verstoken
blijven. Een overgang naar een situatie als door u beoogd dient dan ook met de nodige
zorgvuldigheid te gebeuren, waarbij eerst onderzocht zal moeten worden of dit voornemen
uitvoerbaar is. Een actieve bijdrage van het wijkbureau Noordwest is hierbij een must.
De wijkraad wijst u op de verantwoordelijkheid die de Gemeente ook bij de verwerving
tegenover de Zuilense gemeenschap op zich heeft genomen om het park gedurende minimaal
100 jaar ongewijzigd in stand te houden. Wij vertrouwen er op dat de Gemeente deze
toezegging gestand zal doen en het beheer van het Julianapark en het hertenkamp
onverminderd blijft voortzetten. Ook indien uw voornemen voor beheer door
bewoners(organisaties) niet uitvoerbaar zal blijken te zijn.
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Mocht onverhoopt de Gemeente bedoelde toezegging niet gestand doen, dan ontstaat het
volgende risico. Rechtsopvolgers in de koopovereenkomst kunnen zich op het standpunt
stellen dat de Gemeente niet aan haar contractuele verplichtingen tot ongewijzigd behoud van
het park heeft voldaan. Het dan moeten betalen van een schadevergoeding ad € 145.000 is het
gevolg. De te realiseren besparing ad € 40.000,- is ten opzichte van dit risico gering.
De wijkraad gaat er van uit dat uw voornemen tot het komen van een actieve beheergroep zal
slagen, maar is er niet gerust op. De wijkraad houdt de vinger aan de pols en daarom ook dit
schrijven. Tevens wil de wijkraad graag met regelmaat door het wijkbureau Noordwest op de
hoogte worden gebracht van het proces om tot een actieve en bestendige beheergroep van
bewoners te komen.
Namens de Wijkraad Noordwest,

Gerard van Wakeren
Voorzitter Wijkraad Noordwest.
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