RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00713
Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

24 september 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Bolderdijk

: Openbare Ruimte

Contactpersoon :

E.J.M. Pollemans

Tel.nr.

:

8383

E-mailadres

:

pollemans.e@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Hendrie van Assem
van de Fractie van Inwonersbelangen
over Beleid onderhoud groen

Beantwoording van de vragen:

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.
Beantwoording: De werkzaamheden t.p.v. het trapveld van afgelopen voorjaar zijn het gevolg van
noodzakelijk onderhoud en herstelwerk aan de nieuw gelegde hoofdriolering van de wijk. Vanaf het
rioolgemaal is een nieuwe persleiding aangelegd onder grasveld. Vanwege vergunning aanvraag heeft de
voorbereiding langer geduurd dan wenselijk.

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 uitstekbeschikbaar had kunnen zijn voor de jeugd?
Beantwoording: De ontwikkeling van nieuw ingezaaid gras is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden. Extreem warm en droog weer vertraagt de ontwikkeling, normaal Hollands weer
met temperaturen tussen 20 – 25 graden en regelmatig regen is ideaal voor de ontwikkeling van het gras.
Na het inzaaien is er sprake geweest van extreem warm en droog weer. De laatste weken zijn de
weersomstandigheden optimaal voor het gras. Het herstel van het grasveld was gepland in april 2019
(uitgaande van goede weersomstandigheden). De vervanging van een persleiding en het herstel van een
hoofdleiding van het riool onder het speelveld hebben er toe geleid dat de werkzaamheden aan het
speelveld zijn uitgesteld.
De vertraging is ontstaan door:
- vergunning verlening i.v.m. verwijderen asbestcementleiding;
- offerte aanvraag voor het aanleggen van een gestuurde boring voor een nieuwe rioolleiding onder
speelveld naar Acacialaan.
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Na het gereed komen van de rioleringswerkzaamheden is het speelveld direct door de aannemer hersteld.

Is het overwoekerende gewas bewust mee ingezaaid? Zo ja met welk oogmerk en welk beleid ligt daar
dan aan ten grondslag?
Beantwoording: Het aanwezige gewas is ganzevoet of ook melde genoemd, dit is een ongewenst kruid wat
in de regio overal voorkomt. De zaden van de ganzevoet kunnen lang in de bodem overleven en na een
bodembewerking zoals op het speelveld heeft plaatsgevonden, ontwikkelt de ganzevoet zich massaal. Dit
is een normaal beeld na het inzaaien van gras. Daarnaast zijn de zaden / kiem planten van de ganzevoet
beter bestand tegen extreem weer dan die van het gras.
Na de eerste maaibeurten verdwijnt de ganzevoet en ontwikkelt het gras zich tot een goede grasmat.
Helaas hebben wij geconstateerd dat de aannemer in de vakantie onvoldoende aandacht aan het
speelveld heeft besteed en is er niet tijdig gemaaid.

Is het veld na verwijdering van het woekergewas direct bruikbaar of moet het dan weer opnieuw
worden ingezaaid?
Beantwoording: Ja het gras tussen de ganzevoet is goed opgekomen en na een aantal maaibeurten zal de
ganzevoet nagenoeg verdwenen zijn. Na verwachting zal het speelveld na 2-3 weken bruikbaar zijn. Het
jonge gras dient zich, net als in een optimale situatie, nog verder te ontwikkelen.
Kunnen de meerkosten van het opnieuw inzaaien en het niet beschikbaar zijn van het veld voor de
beoogde functie op de aannemer worden verhaald?
Beantwoording: Indien er sprake is van meerkosten worden deze verhaald op de aannemer. Tot op heden
is er geen sprake van meerkosten.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.087616
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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

