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Geacht college,
Als Partij van de Arbeid zijn we bezig met openbare pluktuinen. Dit zijn openbare tuinen,
bijvoorbeeld op braakliggende grond, waar inwoners of toeristen kennis kunnen maken met fruit
van ondernemers uit de regio. Tuinen die we samen met lokale ondernemers aan willen planten en
die we samen met ondernemers of met de buurt onderhouden. Een mes dat aan meerdere kanten
snijdt.
1. Zo geven we lokale ondernemers de kans zich te profileren met prachtige, gezonde en
duurzame producten. Of het nu gaat om blauwe bessen, appels, aardbeien, of heel veel
andere soorten vruchten, we hebben prachtige ondernemers in Horst aan de Maas zitten die
deze vruchten verbouwen en die een plek in de schijnwerpers verdienen om hun producten
te laten zien.
2. Daarnaast wordt onze gemeente er mooier van. In plaats van braakliggende stukken grond
kijken we in de toekomst naar aangeplante perken waar bloesem en vruchten het beeld
bepalen. Kleine nuances die een heel ander beeld brengen. Kijk naar de akkerrand
bloemenmengsels. In samenwerking met, onder andere, Landschap Horst aan de Maas,
kijken we nu naar klaprozen in plaats van saaie akkerranden. Een prachtig gezicht!
3. Naast de belangen voor de lokale ondernemers en voor de uitstraling van onze gemeente is
het stimuleren van een gezond eetpatroon van groot belang. Waar steeds meer mensen met
overgewicht te maken krijgen is het aanleggen van openbare pluktuinen een mooie kans om
op een makkelijke manier fruit te profileren.
Om tot een concrete openbare pluktuin te komen willen we uiterlijk in september met uw college,
geïnteresseerde ondernemers en inwoners in gesprek om de eerste openbare pluktuin aan te
leggen. Een aantal vragen die wij dan ook voor uw college hebben:
1. Is uw college bereid gronden ter beschikking te stellen voor openbare pluktuinen?
2. Is uw college bereid om met dorpsraden, met andere initiatiefgroepen en met ondernemers
in gesprek te gaan over het opzetten van dit initiatief?
Wij kijken uit naar de beantwoording van deze vragen en hopen binnen enkele jaren te kunnen
genieten van openbare pluktuinen in Horst aan de Maas.
Wij zien uw antwoord met nieuwsgierigheid tegemoet!
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