Persbericht - Lovende woorden voor Wereldtuin Verdeliet
Mooie lovende woorden klonken in de wereldtuin op 2 september van gedeputeerde
Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) van de Provincie en wethouder,
Gerard Stoffels, van gemeente Cuijk over Verdeliet. "Een plaats waar groen en
participatie hand in hand gaan" en "Er is meer gepresteerd dan men van plan was en
het overtreft alle verwachtingen"!
Volgens de wethouder sluiten de idealen van Verdeliet aan bij de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen, zoals sociale activering en een opstap naar
herintredingstraject naar de arbeidsmarkt. Op die manier draagt Verdeliet indirect bij
tot bestrijding van armoede en bevordert het de arbeidsparticipatie. Het sluit aan bij
de gemeentelijke plannen tot revitalisering van de wijk De Valuwe. Het brengt extra
‘leven’ in de wijk, het bevordert de maatschappelijke deelname aan de samenleving
van bewoners uit de wijk, maar ook daarbuiten. Ook sluit de wereldtuin goed aan bij
het gemeentelijk milieubeleidsplan en het duurzaamheidsplan en zelfs bij het
provinciaal beleid op het gebied van Natuur en Samenleving. Voldoende redenen
voor het gemeentebestuur - en ook de provincie – om dit initiatief te ondersteunen en
mogelijk te maken op deze locatie, vond de wethouder. Gerard Stoffels voelt zich
een gelukkig wethouder die vindt dat Wereldtuin Verdeliet de gemeentelijke
waardering meer dan verdient. Hij sprak met trots en blijdschap over dit prachtige
project en wenste iedereen een succesvolle toekomst.
Gedeputeerde, Johan van den Hout, benadrukte het belang van natuurbehoud en
beheer door vrijwilligers en dat dit prachtig hand in hand gaat met participatie laat de
wereldtuin zien. Volgens de voorzitter van Verdeliet, Stan van den Hoogen, staat
Verdeliet nu, na 5 jaar, op een kruispunt. Duurzame voortzetting van Verdeliet is nu
nodig met meer structurele financiering en het ontplooien van nieuwe initiatieven. Na
een rondleiding door de tuin en het planten van een appelboom door de wethouder
en gedeputeerde, als teken van groei, was er voor iedereen een drankje met een
hapje van eigen oogst. Meer info is te vinden bij www.verdeliet.nl.
Einde persbericht
Foto is gemaakt door Marcel Heeres. De voorzitter (rechts) van Verdeliet heeft een
kort interview met wethouder en gedeputeerde bij wereldtuin Verdeliet.
Contactpersoon is Gertie Copal, info@verdeliet.nl, 06.57833099

