
Hoe staat het met het Moerenburgpark op de waterzuivering? 
 
De Buurtraad krijgt regelmatig de vraag hoe het nu met de plannen is voor Moerenburgpark op het 
terrein van de voormalige waterzuivering. Daarom vertellen we hierbij hoe het ervoor staat. 
 
Ondernemer en initiatiefnemer Paul de Kanter en waterschap De Dommel zijn verder in gesprek gegaan. 
Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft in principe groen licht gegeven aan Paul de Kanter om 
plannen verder uit te werken. Het waterschap zegt in alle gesprekken dat zij draagvlak in de buurt en bij 
andere betrokkenen heel erg belangrijk vindt. Paul de Kanter is bezig met een aanpassing van zijn plannen, 
hij wil kleiner beginnen. 
 
Het waterschap heeft een bureau ingeschakeld dat een concept-huurovereenkomst gaat voorbereiden. 
Ook daar zal draagvlak een belangrijk punt zijn en in de overeenkomst wordt de participatie vanuit buurt en 
betrokkenen meegenomen. 
Als het aangepaste plan klaar is, wordt het opnieuw getoetst bij de gemeente: wat mag, wat kan volgens 
het bestemmingsplan? De gemeente geeft daarop eventueel adviezen, aanbevelingen en stelt eventueel 
aanvullende eisen. 
 
Klankbordgroep 
De Buurtraad heeft een voorstel opgesteld waarin staat op welke wijze de buurt (partijen) bij dit proces 
betrokken moeten worden en hoe de participatie geregeld kan worden. Dit voorstel is besproken met het 
waterschap, gemeente en initiatiefnemer Paul de Kanter en deze partijen hebben met de voorgestelde 
werkwijze ingestemd. 
Afgesproken is dat de Buurtraad het initiatief neemt om een Klankbordgroep (informeren en adviseren) op 
te richten waarin verschillende betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Voor alle duidelijkheid: de 
Buurtraad neemt (in elk geval voorlopig) geen standpunt in over de plannen, maar probeert ervoor te 
zorgen dat betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan en dat iedereen gehoord wordt. De Buurtraad 
ziet er wel op toe dat overlast van verkeer, parkeren, geluid beperkt wordt en dat de natuur in Moerenburg 
gespaard wordt. 
 
De Klankbordgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van (één vertegenwoordiger per belangengroep): 
– Omwonenden Moerenburg 
– Volkstuin 
– De Werf (toren) 
– Jeruzalem 
– Buurtraad AA 
– Takkenbende 
– Werkgroep Behoud Moerenburg 
 
Oproep 
De Buurtraad vraagt aan bovenstaande partijen om aan te geven of ze zitting willen nemen in de 
Klankbordgroep, en, als dat zo is, roept hen op om één vertegenwoordiger hiervoor af te vaardigen. Laat dit 
in een mail aan buurtraad@armhoefseakkers.nl vóór 21 mei 2018 weten. De partijen ontvangen hierover 
ook nog een mail. 
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De Klankbordgroep buigt zich over de plannen, geeft advies en daar waar nodig aanvullingen en 
aanbevelingen richting de zogeheten kerngroep (waterschap, gemeente en initiatiefnemer). De rol van die 
groep is als volgt geformuleerd: 'Zwaar adviserend richting ondernemer en stelt gekwalificeerde adviezen 
op'. Er wordt naar gestreefd dat de Klankbordgroep begin juni een advies klaar heeft. 
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