Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

: 179/2012
: 26 november 2012
: 26 november 2012
: J. Teeuwsen
: Vragen CDA-fractie d.d. 25-11-2012

Aanleiding
De CDA-fractie heeft bij monde van dhr. Meerdink vragen gesteld n.a.v. de CDA fractievergadering. In
deze mededeling wordt ingegaan op de vragen 1 en 3.
Inhoud mededeling
Vraag 1 heeft betrekking op het plaatsen van hekwerken ter hoogte van de Slaadijk/Kriegerdijk.
1. Is t.a.v. bovenstaand onderwerp overleg geweest tussen provincie en gemeente?
Bij de discussie rondom de rotonde in de A318 heeft de portefeuillehouder met de
gedeputeerde gesproken over een volwaardige aansluiting op de plek waar nu de hekken zijn
geplaatst. Haarts Belang heeft dat toen nadrukkelijk afgewezen. Zij wilden volledig inzetten op
twee aansluitingen op de A318. Alleen een fietsoversteek op die plek vindt de Provincie te
gevaarlijk. Het is ook een misverstand om te denken dat er een fietsoversteekplaats is
gesloten. Die was daar in het verleden ook nooit voorzien om de hiervoor genoemde redenen.
2. Is t.a.v. bovenstaand onderwerp overleg geweest tussen gemeente en Haart?
Zie antwoord vraag 1.
3. Is gekeken naar alternatieven?
Ja, hierover is de provincie benaderd voor overleg. Binnenkort volgt een afspraak met de
gedeputeerde.
4. Zijn gemeente en provincie bereid te bezien of een veilige en volwaardige oversteek mogelijk
is?
Het verderop realiseren van een oversteek wordt bemoeilijkt door de eigendomssituatie, daar
een particulier zijn uitweg heeft afgesloten. Over deze situatie voeren we overleg met de
Haart, Heurne en de Provincie.
5. Is het college van mening dat in bovenstaand geval sprake is van ‘burgertje pesten’?
Nee, in het belang van de verkeersveiligheid is een illegale en onveilige oversteek afgesloten.

Vraag 3 heeft betrekking op overhangend groen.
1. Is het juist dat de materie lastig is en daarom geen actie wordt ondernomen?
Nee, dit is niet juist; er wordt voldoende actie ondernomen bij overhangend groen in eigen
bezit.
2. Bent u bereid een notitie te doen toekomen met het beleid t.a.v. bovenstaand onderwerp?
Dit is niet noodzakelijk. Het beleid t.a.v. dit onderwerp is dat in het onderhoudscontract is
opgenomen dat 1x of 2x per jaar snoei plaats vindt van groen wat ons eigendom is, afhankelijk
van de soort in het najaar of in het voorjaar. Dit is een gebruikelijke frequentie en past binnen
het door u besloten onderhoudsniveau ‘sober’. In de maanden november en december van dit
jaar wordt Hacron voor 1.500 uur ingehuurd om extra snoeiwerkzaamheden te verrichten in
het buitengebied langs zandpaden e.d..
3. Is het mogelijk om bij klachten daadwerkelijk de zaag of snoeischaar ter hand te nemen?
Als gemeente ondernemen wij actie als het onze eigen bezittingen betreft, wij zijn niet
bevoegd begroeiing te snoeien wat privé eigendom is. Voor winter 2013-2014 staat na de
projecten ‘borden verwijderen’ en ‘renovaties’, het project ‘brede stoep’ op het programma. Wij
komen met een plan van aanpak, niet nadat u als raad van uw bevoegdheid gebruik maakt om
dit onderwerp als prioriteit aan te merken in het handhavingbeleidsplan. Dit proces vraagt tijd
aangezien bewoners moeten worden geïnformeerd en gewezen op hun verantwoordelijkheid.
Ook moet capaciteit van een extra BOA worden ingezet voor controle, hercontrole en
eventueel aanschrijven van overtreders.
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