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Kredietaanvraag vernieuwing behuizing en herinrichting hertenkamp.
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Krediet beschikbaar stellen.
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Van de zijde van het bestuur van buurtverenging “Het Hertenkamp” is een verzoek ontvangen om het in
1964 ingerichte hertenkamp, gelegen tussen de Margrietlaan en de Beatrixlaan, te voorzien van een
nieuwe behuizing. Deze behuizing is na 54 jaar dienst te hebben gedaan aan vervanging toe. Het beheer
en de exploitatie van het hertenkamp is, sinds 2013, in handen van Zorgboerderij “De Golden Raand”.
Het bestuur heeft samen met buurtgenoten de schouders onder de vervanging van de behuizing gezet. In
2015 heeft de gemeente Bedum aangegeven hieromtrent een positieve grondhouding aan te willen nemen
en bereid te zijn om mee te denken over de mogelijke uitbreiding van de behuizing en andere
financieringsbronnen.
Door wisseling van initiatiefnemers, herziening van bouwplannen, het verkrijgen van een formele
rechtspositie, de aanmelding bij de Kamer van Koophandel, het verwerven van financiële middelen uit
fondswerving en sponsoring, de invlechting van de plannen van de herinrichting van het hertenkamp in de
reconstructie van het geheel van het stationsgebied en de hiervoor noodzakelijke verwerving van gronden
langs de spoorlijn duurde de voorbereiding langere tijd en moest de raming van kosten bijgesteld worden.
De afdeling Openbare Werken is bezig met de voorbereiding op de uitvoering van de herinrichting van
het stationsgebied. De vervanging en herinrichting van het hertenkamp past voor wat betreft het
aanbrengen van drainage, vervanging bestrating en uitbreiding waterpartij prima in de totale herinrichting
van het stationsgebied.
Uit de begroting blijkt dat het bestuur van stichting “De Hertenkamp” zelf reeds een bedrag van
€ 65.700,-- heeft weten te verwerven. Er is sprake van een belangrijke mate van zelfwerkzaamheid. In cofinanciering wordt nu concreet een bijdrage voor de vervanging van de behuizing en de herinrichting van
het hertenkamp van de gemeente Bedum gevraagd ter hoogte van € 25.627,--. Eerder is al eens een
verzoek ingediend voor een bijdrage van € 20.000,--. De hoogte van dat bedrag komt overeen met de
bijdrage die is toegezegd vanuit de regeling Loket Leefbaarheid en Duurzaamheid (NAM) en garandeert
daarmee het verkrijgen van deze bijdrage. De raming van kosten valt circa € 6.000,-- hoger uit.
Wij stellen uw raad voor om het verzoek te honoreren en een krediet beschikbaar te stellen van
€ 26.000,-- vanuit de beschikbare Leefbaarheidsgelden.
De op dit onderwerp betrekking hebbende stukken liggen op de voor u gebruikelijke wijze ter inzage.
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