
From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: maandag 19 augustus 2019 17:39:57
To: Tobeas, Mark
Cc: Gemeentehuis 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 Inwonersbelangen inzake beleid onderhoud groenvoorzieningen i.r.t. speel-en voetbalveld Molenwijk 

Harmelen
Attachments: artikel 42 vragen beleid onderhoud groenvoorzieningen i.r.t. speel-en voetbalveld molenwijk harmelen.pdf 
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Artikel 42 Vragen 

Beleid onderhoud groenvoorzieningen 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Midden in de Molenwijk in Harmelen ligt een speel-en voetbalveld. 

Vorig jaar is bij de renovatie van een deel van de Molenwijk is dit veld van drainage voorzien. 

Kennelijk voldeed deze drainage niet. Dit voorjaar is de drainage vernieuwd. Hiervoor is het veld 

open gegraven. De werkzaamheden zijn beëindigd met het plaatsen van borden met opschrift “niet 
betreden pas ingezaaid”.  

Nadat het dunne gras is opgekomen is het -inmiddels al weken- overwoekerd door een ander meer 

dan kniehoog gewas. Die borden staan er nog steeds. De doelpalen liggen al die tijd aan de kant. 

 

Het bovenstaande roept bij Inwonersbelangen de volgende vragen op: 

 

- Wanneer is het speel- en voetbalveld weer beschikbaar voor de jeugd? 

- Waarom zijn de werkzaamheden niet eerder of later gestart, zodat het speel-/voetbalveld in de 

zomer -buitenspeeltijd bij uitstek- beschikbaar had kunnen zijn voor de jeugd? 

- Is het overwoekerende gewas bewust mee ingezaaid? Zo ja met welk oogmerk en welk beleid ligt 

daar dan aan ten grondslag? 

- Is het veld na verwijdering van het woekergewas direct bruikbaar of moet het dan weer opnieuw 

worden ingezaaid? 

- Kunnen de meerkosten van het opnieuw inzaaien en het niet beschikbaar zijn van het veld voor de 

beoogde functie op de aannemer worden verhaald?  

 

Namens de fractie Inwonersbelangen 

Hendrie van Assem Fractievoorzitter 
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