
 

 
 
 
 
 
POLITIEKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE 
 
 
Naam gemeenteraadsfractie LADA  
Datum 04-05-2022 
Volgnummer  
  
Onderwerp Voorlopige invulling projectplan Dahliapark 
 
 
 
Geachte leden van het college, 
 
Op 28 april heeft u een mail ontvangen van Stichting ‘Vrienden van park de Meet”.  
Daarin wijzen zij er op dat op de plankaart van het projectplan Dahliapark een stuk van het park lijkt te 
worden betrokken bij het ontwikkelplan. Daar maakt de Stichting zich zorgen over en en stelt voor om 
de grens aan de gehele Noordwest kant van het park “de Meet” met 2 meter uit te breiden en daarmee 
te verleggen naar de nog verder te ontwikkelen kavel.  
Op de plankaart staat deze groene strook voorzien van struiken en bomen, die gevoelsmatig al bij het 
park “de Meet” behoren, nu (nog) op het verder te ontwikkelen terrein van de Scholten groep. Door de 
grens te verleggen kan de groene strook vol biodiversiteit behouden blijven, en een mooie groene 
aanvulling blijven van het reeds bestaande park “de Meet”.   
  
 

1. Heeft u kennis genomen van deze mail? 
2. Bent u bereid de suggestie van de Stichting om de grens van het park met 2 meter uit breiden 

over te nemen? 
3. Zo nee, wat is daarvoor de motivatie? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Henk van Gameren 
Dorien Sybenga – v.d. Outenaar 
 
bijlage 
De volledige mail met de plankaart 



Bijlage: 

Bezorgdheid voorlopige invulling projectplan Dahliapark. 

In 2021 heeft de Scholten groep in samenspraak met het stedenbouwkundig bureau Kuiper compagnons een 
ontwikkelplan ingediend bij de gemeente “Hollands Kroon”, betreffende het bouwen van woningen. Het 
eerdergenoemde ontwikkelplan, inmiddels bekend als Daliapark, zal worden gerealiseerd op een kavel 
gelegen tussen de Noordwest kant van park “de Meet”, Dorpstraat en Trambaan te Winkel en de 
Niedorperweg. Op de eerder gehouden informatieavond betreffende dit plan zijn ook de verschillende 
schetsen van de ruimtelijke indeling, waaronder een Plankaart gepresenteerd (zie hieronder).  
 
Wij als Stichting “Vrienden park de Meet” juichen de ontwikkeling van dit plan van harte toe. 
Echter valt vooralsnog uit onderstaande Plankaart op te maken dat er aan de Noordwest kant van het park 
“de Meet” toch een stuk van het bestaande park lijkt te worden betrokken bij het ontwikkelplan. Dit staan 
op de Plankaart aangegeven als gearceerd, met de opmerking “nader uit te werken”. Wij vinden dit een 
zorgelijke ontwikkeling! In 2015 is er immers al een stuk van 2000 m2 aan de zuidkant van het park “de 
Meet” verkocht aan Hoorne vastgoed, dit ten behoeve van realisatie van parkeerplaatsen.  
 
Om mogelijke verdere versnippering van het park te voorkomen vraagt Stichting “Vrienden park de Meet” 
het college van B&W evenals de gemeenteraad om in te stemmen met het volgende voorstel. Dit betreft het 
verzoek om de grens aan de gehele Noordwest kant van het park “de Meet” met 2 meter uit te breiden en 
daarmee te verleggen naar de nog verder te ontwikkelen kavel.  Op de plankaart staat de groene strook 
voorzien van struiken en bomen, die gevoelsmatig al bij het park “de Meet” behoren, nu (nog) op het verder 
te ontwikkelen terrein van de Scholten groep. Door de grens te verleggen kan de groene strook vol 
biodiversiteit behouden blijven, en een mooie groene aanvulling blijven van het reeds bestaande park “de 
Meet.   
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