
RAADSIN FORM ATI E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
15R.00317 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 19 mei 2015 

Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger 

Portefeuille(s) : openbare ruimte 

Contactpersoon : F. Pleket 

Tel.nr. : 8327 

E-mailadres pleket.f@woerden.nl 

Gemeente Woerden 

gemeente 
WOERDEN 

15R.00317 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Henny Ekelschot en Toos van Soest van de Fractie van CDA 
over de groenstrook tussen Oranjepark en Nassaupark in Harmeien 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 
Kan het college nader duidelijk maken waar in zijn algemeenheid het onderhoud van groenstroken in 
woonwijken uit bestaat; in welke gevallen/ na hoeveel jaar tot vervanging van openbaar groen wordt 
overgegaan, dan wel verbeterd; 

Antwoord 
In beplanting kennen we in de gemeente Woerden vijf beheertypen die alle ander onderhoud vragen. Om 
op uw vraag een goed antwoord te kunnen geven moeten wij deze, en het bijbehorende gemeentelijk 
onderhoudsniveau c, apart benoemen; 

Bodembedekkers (tot 50 cm. hoogte). 
Schoffelen: 2 tot 4 x per jaar; 
Randen knippen: 1 x per jaar; 
Snoei: 1 x per 3 jaar; 
Inboet: 1 x per jaar; 
Vervanging: 1 x per 30 jaar. 

Heesters. 
Schoffelen: 2 tot 4 x per jaar; 
Randen knippen: 1 x per jaar; 
Snoei: 1 x per 4 tot 6 jaar; 
Inboet: 1 x per jaar; 
Vervanging: 1 x per 30 jaar. 

Bosplantsoen. 
Randen schoffelen/uitmaaien: 1 tot 2 x per jaar; 
Overhang knippen: 1 x per jaar; 
Snoei/dunning: 1 x per 6 tot 10 jaar; 
Vervanging: 1 x per 40 jaar. 

Hakhout. 
Randen uitmaaien: 1 tot 2 x per jaar; 
Overhang knippen: 1x per jaar; 
Afzetten/dunning: 1 x per 6 tot 10 jaar; 
Vervanging: 1 x per 40 jaar. 

Vaste planten. 
Schoffelen/plukken: 1 tot 2 x per jaar; 
Maaien en afruimen: 1 x per jaar; 
Bemesten: 1 x per jaar; 
Inboet: 1 x per jaar. 
Vervanging: 1 x per 25 jaar. 



Vraag 2 
Op welke wijze is het College bekend met de slechte staat van onderhoud van de groenstrook tussen de 
Nassaupark en Oranjepark in Harmeien; Op welke manier en met welke frequentie is deze groenstrook in 
de afgelopen 5 jaar onderhouden? 

Antwoord 
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. De staat van onderhoud is op dit moment (controle 11 -05-
2015) op alle punten op beeldniveau. Het dagelijks onderhoud is de laatste 3 jaren geweest zoals 
beschreven bij het antwoord op vraag 1. 

Vraag 3 
Kan het College bevestigen dat vanaf eind 2013 en begin 2014 er gesprekken hebben plaatsgevonden 
tussen bewoners van de Nassaupark en de beheerder groenvoorzieningen, team realisatie en beheer en 
met het beleidsadvies groenteam over het verbeteren van de onderhoudsstaat van deze groenstrook. In 
geval van ja': Waartoe hebben deze gesprekken geleid? 

Antwoord 
Dit kunnen wij bevestigen. De gesprekken hebben niet tot een wijziging van de onderhoudsstaat geleid, 
anders dan kleine handelingen zoals bijv. het verplaatsen/weghalen van bankjes. 

Vraag 4 
Is het College bereid om na het eerste overleg op 23 april jl. met de bewoners, op korte termijn in vervolg 
overleg te gaan met de bewoners om over de staat van onderhoud van de groenstrook afspraken te maken 
over het verbeteren van de situatie en de herinrichting van de groenstrook? Op welke datum gaat dit 
gesprek plaatsvinden? 

Antwoord 
Wij zijn zeer bereid om een vervolgoverleg te voeren over verbeteringen en aanpassingen ter plaatse. Een 
exacte datum is er nog niet maar het vervolggesprek zal in ieder geval nog voor de zomervakantie 
plaatsvinden. 

Vraag 5 
In 2014 hebben de aanwonenden van de Groenstrook een plan ingediend over hoe zij de groenstrook 
graag zouden zien en op welke manier zij deze zelf in beheer willen nemen. Hierop is tot op heden niet 
gereageerd door de gemeente. In hoeverre is het college bereid het plan van de aanwonenden alsnog 
serieus in overweging te nemen? 

Antwoord 
In het overleg van punt 4 zal ook gesproken worden over eigen beheer door de omwonenden en hoe wij dit 
kunnen faciliteren. 

Vraag 6 
In hoeverre is het college ermee bekend dat de groenstrook gebruikt wordt voor het verhandelen van 
drugs? Welke actie gaat het College hiertegen ondernemen? 

Antwoord 
Wij zijn ermee bekend dat er gebruikt wordt en hebben zowel handhaving als de wijkagent gevraagd hier 
meer aandacht aan te besteden. 

Vraag 7 
Wanneer staat het in de planning om de speeltoestellen in deze groenstrook te vervangen en/of te 
onderhouden? 

Antwoord 
De vervangingen staan als volgt gepland (ervan uitgaande dat er tussentijds niks kapot gaat): 

Glijbaan: 2021 
Duikelrek: 2026 
Veerelement Vliegtuig: 2023 

Vraag 8 
In hoeverre is het College van mening dat de grote treurwilgen in de groenstrook en de daarbij horende 



wortelvorming kunnen leiden tot schade aan rioolvoorzieningen en fiets-en-wandelpaden? 

Antwoord 
In het algemeen geldt dat worteldruk in verharding en ingroeien van riool een risico is wanneer bomen dicht 
op verharding of riool geplant worden, of wanneer riool en/of verharding dicht langs bomen wordt gelegd. 
Wij zien minimale schade aan de verharding. Deze is zo klein dat er geen direct risico is voor de 
toegankelijkheid van het pad. In het riool zijn geen problemen. Wij zijn daarom van mening dat het niet 
nodig is de boom te kappen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.009434 

De secretaris 

De burgemees 

drs. M.H.J. va«-ļí^MİÍbergen 'oer 



Van: Lucassen, Milan 
Verzonden: woensdag 6 mei 2015 10:24 
Aan: raadsleden@woerden.nl; Lucassen, Milan 
CC: Stadhuis; IBurgemeester en wethouders; IConcernzaken 
Onderwerp: RE: vragen ex art. 40 CDA inzake Groenstrook Nassaupark I Oranjepark Harmeien 
Bijlagen: artikel 40 cda inzake groenstrook nassaupark - oranjepark harmelen.pdf 

En nu met bijlage. 
Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier I raadsadviseur 

email: lucassen.m(5).woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

Cl ĴLMEUËL 
Beh. Ambt.: 

Síreefdat.: 

B.V.O.: 

Gemeente Woerden 15.009434 

08/05/2015 Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 

Oorspronkelijk bericht-— Afgehandeld door/op: 
Van: Lucassen, Milan lucassen.nKSjwoerden.nl> 
Verzonden: wo 06-05-201510:23 . . 
Onderwerp: vragen ex art. 40 CDA inzake Groenstrook Nassaupark I Oranjepark Harmeien 
Aan: IRaadsLeden *^raadsleden(5)woerden.n^; 
CC: Stadhuis ^tadhuisgjwoerden.nl^ IConcernzaken o ; IBurgemeester en wethouders o ; 
Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u vragen ex artikel 40 aan van de fractie van het CDA. De vragen gaan over de groenstrook Nassaupark I 
Oranjepark Harmeien. Conform het Reglement van orde heeft het college dertig dagen (5 juni 2015) om de vragen te 
beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier I raadsadviseur 

email: lucassen.m(5).woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 
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A R T . 4 0 V R A G E N : Groenstrook Nassaupark I Oranjepark Harmelen 

Onlangs heeft het CDA kennisgenomen van de slechte staat van onderhoud van de 
groenstrook tussen Oranjepark en Nassaupark in Harmelen. In een gesprek met 
aanwonenden is gebleken dat zij reeds vanaf eind 2013 met de gemeente in gesprek zijn 
over de deplorabele staat van onderhoud van deze groenstrook. Het gevoel van onveiligheid 
onder aanwonenden is de afgelopen tijd toegenomen nadat herhaaldelijk is geconstateerd 
dat op deze locatie drugs verhandeld wordt. Gesprekken met o.a. de beheerder 
groenvoorzieningen en het groenteam, realisatie en beheer van de gemeente over deze 
problematiek hebben tot op heden niet tot oplossingen geleid. 

Het CDA heeft dan ook de volgende vragen aan het College: 

1. Kan het college nader duidelijk maken waar in zijn algemeenheid het onderhoud van 
groenstroken in woonwijken uit bestaat; in welke gevallen/ na hoeveel jaar tot 
vervanging van openbaar groen wordt overgegaan, danwel verbeterd; 

2. Op welke wijze is het College bekend met de slechte staat van onderhoud van de 
groenstrook tussen de Nassaupark en Oranjepark in Harmelen; Op welke manier en 
met welke frequentie is deze groenstrook in de afgelopen 5 jaar onderhouden? 

3. Kan het College bevestigen dat vanaf eind 2013 en begin 2014 er gesprekken 
hebben plaatsgevonden tussen bewoners van de Nassaupark en de beheerder 
groenvoorzieningen, team realisatie en beheer en met het beleidsadvies groenteam 
over het verbeteren van de onderhoudsstaat van deze groenstrook. In geval van 'ja': 
Waartoe hebben deze gesprekken geleid? 

4. Is het College bereid om na het eerste overleg op 23 april j l . met de bewoners, op 
korte termijn in vervolg overleg te gaan met de bewoners om over de staat van 
onderhoud van de groenstrook afspraken te maken over het verbeteren van de 
situatie en de herinrichting van de groenstrook? Op welke datum gaat dit gesprek 
plaatsvinden? 



5. In 2014 hebben de aanwonenden van de Groenstrook een plan ingediend over hoe 
zij de groenstrook graag zouden zien en op welke manier zij deze zelf in beheer 
willen nemen. Hierop is tot op heden niet gereageerd door de gemeente. In hoeverre 
is het college bereid het plan van de aanwonenden alsnog serieus in overweging te 
nemen? 

6. In hoeverre is het college ermee bekend dat de groenstrook gebruikt wordt voor het 
verhandelen van drugs? Welke actie gaat het College hiertegen ondernemen? 

7. Wanneer staat het in de planning om de speeltoestellen in deze groenstrook te 
vervangen en/of te onderhouden? 

8. In hoeverre is het College van mening dat de grote treurwilgen in de groenstrook en 
de daarbij horende wortelvorming kunnen leiden tot schade aan rioolvoorzieningen 
en fiets-en-wandelpaden? 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Harmeien, 6 mei 2015 

Namens de CDA fractie, 

Henny Ekelschot 

Toos van Soest 


