
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
16R.00603 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 11 oktober 2016 

Portefeuillehouder(s) : wethouder De Weger 16R.00603 
Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Ruimte 

D. Loman 

8301 

loman.d@woerden.nl 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Van lersel van de Fractie van LijstvanderDoes over Maaien 
bloemenpluktuin in Snel en Polanen 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Wie heeft opdracht gegeven dit bloemenveld te gaan maaien? 

Antwoord: De locatie Snellerpoort is een ontwikkellocatie in eigendom van de gemeente. Het betreft hier 
dus geen (regulier) maaionderhoud van de openbare ruimte, maar onderhoud van eigendommen. 
De opdracht om deze kavel te maaien, is door een van onze medewerkers gegeven. Hierbij is expliciet 
aangegeven dat op een deel van de kavel een bloemenveld stond. Desondanks is bij het maaien van de 
kavel ook het bloemenveld meegenomen. 

Vraag 2. Wie heeft de regie bij de uitvoering bij het maaien in de openbare ruimte? 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1: hier is geen sprake van maaien in de openbare ruimte maar van 

onderhoud van een kavel. 

Vraag 3. Zijn er duidelijke afspraken met onderaannemers en wie houdt daar toezicht op ? 

Antwoord: Er zijn goede afspraken met aannemers. Als een aannemer werk laat uitvoeren door derden 
(onderaannemers, zzp'ers), gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de aannemer. In dit geval heeft 
de aannemer ook direct actie ondernomen richting de initiatiefneemster van het bloemenveld. 

Vraag 4. Hoe denkt het college in de toekomst de communicatie met betrokken burgers goed te regelen, 
zodat dit soort blunders kan worden voorkomen? 

Antwoord: De communicatie was uitstekend, het betreft hier een vervelende uitvoeringsfout in het 
onderhoud. 

Vraag 5. Hoe denkt het college het goed te maken met de wijktuin en de kinderen van de Regenboog en 
de Margrietschool? 

Antwoord: Hierover zijn we nog in gesprek met de aannemer en de school. Als gemeente hebben we de 
kinderen getrakteerd op ijs en de aannemer heeft de initiatiefneemster een groot boeket gestuurd. 

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 16.019884 

De secretaris De burgemee; 

drs. M.H.J. vaľrKrujjÄbergen MBA V.J,H 



Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van LijstvanderDoes inzake bloemen maaien op een veld in 

Snel en Polanen. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 14 oktober 2016.  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: woensdag 14 september 2016 8:55:39
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van LijstvanderDoes inzake bloemen maaien op een veld in Snel en Polanen
Attachments: lijstvanderdoes inzake bloemen maaien op een veld in snel en polanen.pdf; PERSBERICHT Scholieren plukken van eigen gezaaide 

boemen..pdf 



 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Woerden 

 

Van: Fractie LijstvanderDoes 

 

Onderwerp: Maaien bloemenpluktuin bij de wijktuin in Snel en Polanen 

 

Woerden 13 september 2016 

 

Inleiding: 

Op woensdagmorgen  25 mei j.l. is door ca. 60 kinderen van de basisscholen  

de Regenboog en de Margrietschool met veel enthousiasme een braakliggend 

perceel van ca. 3000m2 ingezaaid met een bijenmengsel. 

Een schitterend initiatief van de wijktuincommissie om schoolkinderen zo 

direct te betrekken bij het creëren van een mooie bloementuin, goed voor 

bijen, vlinders  en hommels, natuureducatie dichtbij school. 

Acht sponsoren, waaronder ook de gemeente Woerden, hebben spontaan een 

bijdrage geleverd om dit project financieel mogelijk te maken.  

De schoolkinderen was beloofd  dat ze na de vakantie allemaal een bosje 

bloemen mochten plukken en als beloning voor al hun werk zouden ze een 

potje honing krijgen, verzameld door de bijen die in de wijktuin staan. 

Op het veld stonden de bloemen uitbundig te bloeien, stonden, want op 

maandag 12 september is het hele veld plat gemaaid. 

Woensdagmorgen  14 september was het bloemenplukken gepland met de 

kinderen van beide basisscholen, maar het bloemenveld is helaas veranderd in 

een dorre vlakte. (zie bijlage) 

Wat een teleurstelling voor de wijktuin en de schoolkinderen, het door hen zelf 

ingezaaide bloemenveld is plat gemaaid. 

Hoe zullen de sponsoren dit bericht hebben ontvangen en is hun enthousiasme 

nog zo groot om volgend jaar weer zo'n project te realiseren?  

 

 

          

 



LijstvanderDoes heeft bij dit maaiincident de volgende vragen 

1. Wie heeft opdracht gegeven dit bloemenveld te gaan maaien? 

2. Wie heeft de regie bij de uitvoering bij het maaien in de openbare ruimte? 

3. Zijn er duidelijke afspraken met onderaannemers en wie houdt daar toezicht  

    op? 

4. Hoe denkt het college in de toekomst de communicatie met betrokken  

    burgers goed te regelen, zodat dit soort blunders kan worden voorkomen? 

5. Hoe denkt het college het goed te maken met de wijktuin en de kinderen van   

    de Regenboog en de Margrietschool?       

 

 

LijstvanderDoes 

Chris van Iersel 

 

 

 



   PERSBERICHT 

 
 Scholieren plukken van eigen gezaaide bloemen 
 
Op woensdag 14 september as. om 11.00 uur plukken 
ongeveer 60 basisschoolleerlingen van de bloemen die ze in 
mei gezaaid hebben. Dit gebeurt door een schoolklas van de 
Margrietschool en de Regenboogschool op het terrein rond het 
Baken. 
 
Tevens vindt dan de prijsuitreiking plaats van de 
zonnebloemwedstrijd die aan deze actie verbonden is. De leerling 
die de hoogste zonnebloem gekweekt heeft, ontvangt een prijs. 
Bovendien krijgen alle leerlingen een klein potje honing 
aangeboden van de stadsimker. De bloemenpluktuin is voor 
iedereen vrij toegankelijk en een bosje bloemen plukken is 
toegestaan! 
 
Dit mooie initiatief is mogelijk gemaakt door: De wijktuin, de Aar 
Hoveniers, de Bosrand, LijstvanderDoes, stadsimker Chris van 
Iersel, de Reclameplakkers, Els Glimmerveen Psychologenpraktijk 
en de gemeente Woerden. 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel Postma via 06-
14056914, initiatiefnemer vanuit wijktuin Snel en Polanen. 
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