
 
 
 
Artikel 32-vragen aan het College van B&W 
 
 
Geacht college. 
 
Geacht college. 
 
Wij hebben u gevraagd om het groen onderhoud op een ecologische manier te doen en te zorgen 
voor meer diversiteit. Op onze vraag heeft u de middenbermen van de Zwier Regelinkstraat en J.J. 
van Vierbergen weg met bloemen ingezaaid. Ook zien De Onafhankelijken dat bermen ecologisch 
worden onderhouden en andere kleine initiatieven. Dat vraagt meer uitleg naar de inwoners. Daarbij 
moeten we nog wel leren dat Biodiversiteit niet mag zorgen voor verkeersonveilige situaties. Graag uw 
alertheid en aandacht hiervoor. 
 
Onze vraag is echter anders. Bij het overgaan van onze organisatie naar Woerden is het 
groenonderhoud steeds schraler geworden. Het eerste jaar werd ons verteld dat dit kwam vanwege 
onze eigen bezuinigingen. Daarna is er, zover wij weten, niet meer bezuinigd op het beheren van het 
openbaar groen. Sterker nog, De Onafhankelijken hebben u nog via een voorstel 10.000 euro extra 
beschikbaar gesteld voor 2021. 
 
Bij nieuw groen of vervangen van groen wordt prioriteit gegeven aan minimale onderhoud boven de 
kwaliteit van onderhoud en woonomgeving. De afgelopen jaren zien we veel groen verdwijnen en is 
het onderhouden van het groen en de plantsoenen steeds schraler geworden. Dat begint al met het 
afnemen van de maaifrequentie maar ook de aanwezigheid van gemeentelijke hoveniers / 
plantsoenmedewerkers in de plantsoenen en openbare ruimte in Oudewater. Op verschillende 
plaatsen is dit jaar nog geen enkel onderhoud uitgevoerd. 
 
De Onafhankelijken raken er langzaam van overtuigd dat de onderhoud inspanningsverplichting vanuit 
de DVO niet of onvoldoende wordt nagekomen. Deze overtuiging vindt voeding door de 
waarnemingen in de openbare ruimte, de minimale maaifrequentie en het niet aanwezig zijn van 
gemeentelijke hoveniers / plantsoen medewerkers. Wij nemen aan dat u hiervan ook voldoende 
voorbeelden in onze gehele stad waarneemt en wij geen foto’s of verdere details hoeven te 
benoemen. Dat kan desgewenst wel. 
 
Wij zien graag een inhoudelijke reactie op bovenstaande bevindingen. 
 
Daarbij hebben we tevens de volgende vragen: 
 

- Zijn er vanaf 2016 bezuinigingen doorgevoerd op het onderhouden van de groene openbare 
ruimte. Zo ja waarom? 
 

- Wat is het totaal beschikbare budget voor het onderhouden van de groene openbare ruimte. 
Graag een overzicht van de jaren 2016 tot 2021 
 

- Klopt het dat er een andere maaifrequentie is ten opzichte van 2016? Zo ja, waarom? 
 

- Klopt het dat er minder uren aan groen onderhoud (parken en plantsoenen) in 2021 is besteed 
dan in een gelijke periode (januari tot Juli) in de jaren ervoor. Graag onderbouwd met 
geboekte uren en materieel. 
 

- Graag een overzicht van de inspanningen (uren dan wel tijdbesteding) van de gehele jaren 
2016 tot 2021. 

 



- Graag zien we een overzicht van de geboekte kosten (uren en Materieel) van de jaren 2016 
tot 2021. 

 
- Kan het college aangeven wat de inspanningsverplichting uit de DVO voor het onderhouden 

van groen volgens het college is? En is deze veranderd sinds 2016? Zo ja waarom? 
 
Graag zien we de antwoorden en reactie op de inleiding tegemoet. Wanneer we deze antwoorden 
hebben ontvangen willen we graag met het college in gesprek om te komen tot een beter 
onderhouden stad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Onafhankelijken-fractie, 
René van den Hoogen 
 
10 augustus 2021 


