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Geacht college,
Op de grens tussen de Noord- en Zuidoever van de stad is sinds 2012 een schitterende plek
ontstaan: Het Hefpark. Bewoners sloegen de handen ineen en creëerden samen deze groene oase
gelegen aan de iconische Hefbrug. Een plek met een educatief, groen en sociaal karakter, die
verbindend is voor de buurt en waar voor iedereen wat wils is. Zo fietsen jongeren en kinderen op
de bmx-baan of spelen een potje volleybal op het volleybalveld en kunnen hun ouders hun hart
ophalen in de volkstuinen.
De bewoners die het Hefpark beheren, luidden onlangs de noodklok in De Telegraaf.1 Het park kon
lang draaien op startsubsidies en potjes vanuit de voormalige deelgemeente maar dat geld raakt
op. Om het groenbeheer en de activiteiten (o.a. opvangen eenzame ouderen, begeleiding stagiairs
en tegenprestatie) te kunnen blijven uitvoeren is structurele steun nodig. Het Hefpark heeft een
onschatbare waarde voor de bewoners uit de buurt. Niet voor niets brachten de drie omliggende
wijkraden (Feijenoord, Noordereiland en Entrepot/Kop van Zuid) een eensluidend advies uit waarin
wordt opgeroepen het Hefpark te ondersteunen.2
Voor het voortbestaan van het Hefpark is structurele steun nodig die de wijkraden niet kunnen
bieden. Ook andere groene plekken in zelfbeheer zoals het Dakpark (zie ook onze vragen Red het
dakpark 19bb14673) en de Schat van Schoonderloo in Delfshaven klopten bij ons aan. Bij het
opstarten van dergelijke projecten lukt het goed om financiering te vinden maar bij de continuering
loopt het voor groene plekken in zelfbeheer vaak spaak. Dit ondanks het feit dat het de initiatieven
vrij aardig lukt om eigen inkomsten te genereren. Ze vallen tussen wal en schip. Fondsen zetten in
op vernieuwing en innovatie waar een bestaande groene plek niet altijd aan kan voldoen. Er zijn
niet of nauwelijks structuren voor handen om bestaande plekken te blijven steunen als ze eenmaal
zijn gerealiseerd.
GroenLinks vindt dat actieve bewoners van het Hefpark en andere groene plekken die met liefde
verantwoordelijkheid nemen voor delen van het groenbeheer van onze stad ondersteuning
verdienen. Ook vinden wij het belangrijk dat groene plekken die voor veel verbinding in de wijk
zorgen, behouden blijven. Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat we bewoners die zelf aan de slag gaan moeten ondersteunen?
Zo nee, waarom niet?
2. Bent u het met ons eens dat we een duurzaam perspectief moeten bieden aan groene
plekken in zelfbeheer? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid het gesprek met de initiatiefnemers aan te gaan en hen waar mogelijk te
ondersteunen? Zo nee, waarom niet?
4. Deze initiatieven vervullen verschillende doelen in de stad op het gebeid van re-integratie,
voorkomen van eenzaamheid, educatie, sport en spel en groenbeheer. Deze integrale
manier van werken scheelt de gemeente veel geld, bent u bereid ook op deze integrale
manier vanuit de verschillende beleidsterreinen mee te denken over de mogelijkheden om
dit soort initiatieven te ondersteunen?
5. Op welke manier kunt u eraan bijdragen dat parken en andere groene plekken die door
bewoners zelf worden beheerd na de opstartfase continuïteit krijgen?
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De bewoners die het Hefpark beheren geven aan dat het behoud van een parkcoördinator
essentieel is om alle aspecten (o.a. groenbeheer, sociale activiteiten zoals de wijkkeuken,
samenwerking met andere partijen) te kunnen blijven organiseren. De bewoners hebben
verschillende activiteiten ontplooid en fondsen geworven om zelf duurzame financiering te
organiseren. Dit is echter niet genoeg om de structurele werkzaamheden te kunnen blijven
invullen. Voor doorlopende activiteiten kan geen bewonersinitiatief worden ingediend. Ook binnen
andere fondsen is voor bewonersinitiatieven van dit kaliber vaak geen ruimte.
6. Bent u bereid het gesprek hierover aan te gaan en te kijken wat de mogelijkheden zijn voor
het aanhouden van een parkcoördinator? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn
neemt u hiervoor contact op met de stichting?
7. Bent u bereid mee te denken over oplossingsrichtingen waarmee continuïteit kan worden
geboden aan groene initiatieven die geen aanspraak meer kunnen maken op tijdelijke
budgetten? Zo nee waarom niet en zo ja op welke wijze?
Met vriendelijke groet,
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