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Fractie Lokaal Belang, mevrouw Van Veen

 
  

Geachte mevrouw Van Veen,

Op 13 september 2022 heeft u op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening 
van de gemeenteraad vragen gesteld over het realiseren van een buurtmoestuin voor 
huishoudens met een inkomen tot 165% van de bijstandsnorm. U stelt dat een moestuin 
de voedselzekerheid verbetert, bijdraagt aan de gezondheid van de betrokkenen, geld 
bespaart, de sociale cohesie vergroot en zorgt voor activiteit in de buurt. Ook stelt u 
onder andere dat een buurtmoestuin goed is voor de gezondheid en legt u een relatie 
met de stijgende armoede.

Graag gaan wij in op uw vragen.

Vraag 1:
Het participeren in een buurtmoestuin heeft invloed op fysieke activiteit, sociale cohesie, 
stress vermindering en in mindere mate op luchtkwaliteit. Is het college bekend met 
bovengenoemde voordelen die ontstaan bij het realiseren van een buurtmoestuin? 

a. Zo ja, wat heeft het college al met deze benoemde voordelen gedaan voor de 
inwoners van de gemeente Barneveld?

b. Zo nee, bent u bereid zich te verdiepen in de voordelen die een buurtmoestuin 
heeft en daarop mogelijk actie te ondernemen?

Antwoord op vraag 1:
Het college is zich bewust van de positieve invloed die een buurtmoestuin kan hebben 
op de buurt en in het bijzonder op de gebruikers van de moestuin. Het college heeft een 
positieve grondhouding ten aanzien van mogelijke initiatieven voor het realiseren van 
een buurtmoestuin. Het college is echter van mening dat het initiatief voor een 
buurtmoestuin vanuit de bewoners zelf moet komen. Alleen als er draagvlak voor is bij 
de bewoners in de desbetreffende buurt heeft een buurtmoestuin een kans van slagen.

Vraag 2
Is het college bereid te verkennen/onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
buurtmoestuinen te realiseren in de gemeente Barneveld? Daarbij denken we aan:

a. Een inventarisatie van braakliggende terreinen.
b. Een inventarisatie van hoeveel inwoners er gebruik kunnen maken van een 

buurtmoestuin. 
c. Het in kaart brengen van de kosten voor het realiseren van een buurtmoestuin. 

Zo ja, bent u bereid de raad op de hoogte te brengen van de resultaten middels een 
memo?
Zo nee, waarom niet?



Blad 2 

Antwoord op vraag 2
Zoals gesteld in het antwoord op vraag 1 zijn wij positief over het concept van een 
buurtmoestuin. Wel zijn wij van mening dat het initiatief voor zo’n buurtmoestuin vanuit 
de bewoners van de betreffende buurt moet komen. Wanneer initiatiefnemers zich met 
een voorstel melden, denken wij graag mee bij de verdere ontwikkeling van de 
voorgestelde buurtmoestuin. Het op voorhand inventariseren van geschikte locatie en 
inwoners die gebruik maken van zo’n moestuin achten wij niet zinvol en verhoudt zich 
niet tot onze mening dat een buurt zelf het initiatief moet nemen. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,
 
 
 
 
W. Wieringa J.J. Luteijn
Secretaris Burgemeester


