schriftelijke vragen (art. 18 rvo)
datum
steller(s)
onderwerp
ontvangst griffie

:
:
:
:

09-09-2018
Margareth Bouwmeister
Mea Vota
10-9-18

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders
Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.
Aanleiding / toelichting:
Op 8 september j.l. werd het 10 jarig bestaan van Mea Vota, tuinbouwmuseum in Huissen, gevierd.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst ten gevolge van dit heuglijke feit, werd het onderstaande naar voren
gebracht:
Mea Vota heeft naast een museumfunctie, ook een educatieve functie. Basisschool leerlingen (vanaf groep
5) kunnen kennis nemen van planten, groei en oogst van diverse gewassen, om op die manier te leren dat
groente “niet uit de fabriek” komt. Daarnaast wordt uitleg, middels heel veel oude tuinders gereedschappen,
gegeven, hoe de tuinbouw er ooit heeft uitgezien in onze gemeente. Tuinbouw is en was immers een
belangrijke inkomstenbron in onze gemeente.
Opvallend is dat scholen uit andere gemeente jaarlijks terug keren voor dit educatieve programma, maar
scholen uit Lingewaard daar niet aan deelnemen.
Dit verbaast ons des te meer omdat het scholenproject `erfgoed om de hoek`, gesubsidieerd door de
gemeente en georganiseerd door de Open Academie, ook over stimuleren bezoek aan o.a. Mea Vota
spreekt, getuige hun website.

Vragen:
-

-

Krijgt het college een terugkoppeling van de educatieve projecten georganiseerd door de Open
Academie en gesubsidieerd door de gemeente?
Kan het college inzage geven in het aantal scholen en/of leerlingen dat de projecten zoals Mea Vota,
Fort Pannerden en kasteel Doornenburg bezoekt, welke genoemd worden in het project “Erfgoed om
de hoek” van de Open Academie?
Kan het college inzage geven in de inspanningen die de Open Academie pleegt om de scholen
bovengenoemd educatief programma te laten volgen?
Kan het college het bestuur van Mea Vota helpen om in een overleg met de schoolbesturen dit
educatieve project onder de aandacht te brengen en beide partijen met elkaar in contact brengen?
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beantwoording college
beantwoording vóór
behandelend ambtenaar
zaaknummer
onderwerp
datum beantwoording
bijlagen
verzenddatum

:
:
:
:
:
:
:

(in te vullen door de griffie)

(in te vullen door de griffie)

(* : weghalen hetgeen niet van toepassing is)
Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college / de
burgemeester* aan.
Inleiding / toelichting:

Antwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.

burgemeester en wethouders van Lingewaard,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. J. Wijnia

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De tijdsbesteding in financiële zin verbonden aan de behandeling en beantwoording van bovenstaande
art. 18 rvo-vragen door de behandelend ambtenaar bedroeg: ….. uur x € 95,-- (uurtarief) = € ….. .
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