Berichten

Persbericht Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
Fragment uit de toespraak van de staatssecretaris
van CRM, de heer W. Meijer, bij de installatie van
de recreatieraad van het recreatieschap van
Noord-Holland, op 27 februari 1974 te Den Helder.
In het veld van de openluchtrecreatie zijn vele soorten van activiteiten te onderkennen. Om die activiteiten te kunnen beoefenen zijn accommodaties
noodzakelijk en moeten deze accommodaties op
eenvoudige wijze zijn te bereiken. Als de tijd
die nodig is om die voorzieningen te bereiken - de
verplaatsing - zelf niet als een ontspannende activiteit wordt ervaren - als zodanig geen recreatieve
belevingswaarde heeft - dient ernaar gestreefd
te worden de vervoerslijnen tussen woonhuis en
recreatievoorziening zo kort mogelijk te houden. Dit
geldt uiteraard niet voor'het verplaatsen, toeren als
recreatie-activiteit, maar deze activiteit is slechts
een bescheiden aspect van 'het totale pakket van
activiteiten.
Deze filosofie leidt tot de conclusie dat in algemene
zin de recreatievoorzieningen zo dicht mogelijk bij
de plaats waar mensen wonen moeten worden gerealiseerd. Ook uit andere - minstens even belangrijke overwegingen - verdient dit aanbeveling.
Overbodige verkeersbewegingen geven een onnodige milieubelasting. De plaats van de auto als
recreatievervoermiddel verdient een duidelijke
herwaardering. Bepaalde recreatie-activiteiten zijn
zelfs noodzakelijk gebonden aan een korte afstand
tot de woning, te denken valt aan bepaalde voorzieningen voor bejaarden, moeders met kleine kinderen, en kinderen - die wel zelfstandig erop uit
kunnen trekken - maar met een beperkte actieradius. Ook voor gehandicapten zullen toegankelijke
voorzieningen op korte afstand beschikbaar moeten
zijn. De ruimte die binnen bebouwde kom een O.R.bestemming krijgt zal in de eerste plaats moeten
fungeren voor locale voorzieningen voor de betrokken burgers. De aard van de voorzieningen zullen
ook moeten worden getoetst op de bereikbaarheid
voor alle lagen van de bevolking.
Het zal u duidelijk zijn dat op grond van deze
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overwegingen het artikel op de CRM-begroting
voor recreatievoorzieningen in de woonomgeving
is verschenen.
Vooreerst zal een experimenteel-beleid worden
gevoerd waar ƒ 1,5 min. voor beschikbaar is. Dit
experimentele beleid zal zich zo nodig over meer
dan één jaar uitstrekken.
De uitgesproken gedachten hebben ook consequenties voor het tot nu toe gevoerde beleid met
betrekking tot het landelijk gebied. Was er reeds
sprake van een verschuiving van voorzieningen uit het
landelijk gebied naar de bevolkingsconcentraties
- in het bijzonder van concentratie- en attractiepunten - 'in de toekomst zal dat in nog sterkere mate
het geval zijn.
Het thans in voorbereiding zijnde meerjarenplan
1974-1978, dat in het late voorjaar zal verschijnen,
zal reeds zoveel mogelijk met deze gewijzigde inzichten rekening houden.

