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Betreft:	  Openbaar	  Groen	  Oude	  Gracht	  

	  

In	  de	  buurt	  De	  Oude	  Gracht	  ligt	  een	  park	  aan	  het	  water.	  Aan	  de	  ene	  zijde	  van	  het	  park	  wordt	  
planmatig	  onderhoud	  gepleegd	  en	  aan	  de	  andere	  zijde	  niet.	  Omdat	  het	  verwilderde	  park	  voor	  heel	  
veel	  omwonenden	  een	  doorn	  in	  het	  oog	  is,	  hebben	  enkele	  bewoners	  besloten	  om	  handtekeningen	  te	  
verzamelen	  om	  de	  gemeente	  in	  te	  laten	  zien	  dat	  men	  het	  park	  goed	  onderhouden	  wil	  hebben.	  Men	  
maakte	  middels	  deze	  actie	  bezwaar	  tegen	  de	  gemeente	  en	  vroeg	  de	  gemeente	  ‘met	  klem’	  de	  
beslissing	  terug	  te	  draaien,	  om	  zo	  weer	  aan	  beide	  zijden	  van	  de	  Oude	  Gracht	  planmatig	  onderhoud	  te	  
plegen.	  

Na	  het	  aanbieden	  van	  120	  handtekeningen	  en	  een	  gesprek	  met	  de	  verantwoordelijk	  wethouder,	  
Mary-‐Ann	  Schreurs,	  inclusief	  enkele	  personen	  van	  een	  gemeentelijke	  ‘Groencommissie’,	  kwam	  er	  
beweging.	  Er	  is	  samen	  met	  de	  bewoners	  ter	  plaatse	  gekeken	  wat	  er	  allemaal	  zou	  moeten	  gebeuren	  
om	  het	  park	  weer	  aantrekkelijk	  te	  maken.	  Vervolgens	  kwamen	  er	  al	  snel	  werklieden	  die	  het	  
onderhoud	  weer	  ter	  hand	  namen.	  Er	  is	  veel	  gesnoeid,	  er	  zijn	  wat	  velden	  gemaaid	  en	  er	  is	  veel	  puin	  
weggehaald.	  Er	  werd	  tot	  tevredenheid	  van	  omwonenden	  voortvarend	  te	  werk	  gegaan.	  

Maar	  uiteindelijk	  is	  het	  resultaat	  helemaal	  niet	  naar	  de	  wens	  van	  de	  omwonenden.	  Sterker	  nog:	  
Sommige	  velden	  zijn	  kapot	  gereden	  door	  de	  zware	  machines.	  Vele	  struiken	  zijn	  ruw	  gesnoeid	  
waardoor	  het	  er	  maar	  treurig	  bij	  staat.	  Sommige	  stukken	  in	  het	  park	  zijn	  nog	  steeds	  onoverzichtelijk	  
door	  verwilderde	  struikgewassen.	  Vrijwel	  de	  hele	  kade	  is	  dichtgegroeid	  met	  onaantrekkelijke	  
struiken,	  riet	  en	  brandnetels.	  De	  ‘ligweiden’	  staan	  nog	  vol	  onkruid	  van	  een	  halve	  meter	  hoog,	  liggen	  
vol	  hondenpoep	  en	  afval	  en	  zijn	  totaal	  niet	  toegankelijk	  om	  fijn	  met	  je	  kleinkinderen	  de	  eendjes	  te	  
gaan	  voeren.	  Laat	  staan	  om	  er	  op	  een	  mooie	  dag	  te	  recreëren.	  Ondertussen	  wordt	  	  de	  kade	  aan	  de	  
andere	  zijde	  nog	  steeds	  perfect	  onderhouden.	  

De	  SP	  heeft	  daarom	  de	  volgende	  vragen:	  

1. 120	  handtekeningen,	  van	  121	  benaderde	  buurtbewoners,	  laten	  zien	  dat	  de	  bewoners	  uit	  de	  
Oude	  Gracht	  West	  willen	  dat	  er	  aan	  beide	  zijden	  wordt	  onderhouden	  en	  dat	  de	  beslissing	  om	  
dit	  niet	  meer	  planmatig	  te	  doen	  wordt	  teruggedraaid.	  Is	  dit	  voor	  het	  college	  voldoende	  
aanleiding	  om	  het	  lage	  onderhoudsniveau	  op	  te	  schroeven	  naar	  het	  (voorheen)	  normale,	  
planmatige	  onderhoud?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  

2. Tijdens	  de	  Kadernota	  van	  24	  juni	  j.l.	  sprak	  Wethouder	  Schreurs	  uit:	  ‘Waar	  ouderen	  met	  hun	  
kleinkinderen	  de	  eendjes	  brood	  willen	  geven,	  moet	  er	  intensiever	  worden	  onderhouden’.	  
Hoe	  kan	  het,	  in	  dit	  verband,	  dat	  er	  zo	  weinig	  gehoor	  gegeven	  is	  aan	  de	  klachten	  en	  aan	  de,	  
aan	  de	  wethouder,	  aangeboden	  handtekeningen?	  	  



3. Wordt	  er	  in	  een	  nieuwe	  schouwronde	  met	  de	  bewoners	  gekeken	  naar	  de	  Oude	  Gracht	  om	  in	  
te	  zien	  wat	  er	  allemaal	  beschadigd	  is	  en	  om	  in	  te	  zien	  waar	  er	  opgeruimd,	  gesnoeid	  en	  
gemaaid	  moet	  worden?	  	  

4. Wanneer	  kunnen	  de	  omwonenden	  hier	  uitsluitsel	  over	  ontvangen?	  En:	  Hoe	  gaat	  u	  dit	  
vormgeven	  en	  communiceren	  met	  de	  omwonenden?	  

5. Graag	  horen	  we	  van	  het	  college	  hoe	  er	  gekozen	  is	  om	  de	  ene	  zijde	  van	  de	  Oude	  Gracht	  alles	  
blijvend	  strak	  te	  onderhouden	  en	  de	  andere	  zijde	  alles	  te	  laten	  dichtgroeien,	  zelfs	  na	  het	  
bezwaar	  van	  120	  omwonenden.	  	  

De	  SP	  weet	  dat	  er	  minder	  geld	  kan	  worden	  gestoken	  in	  het	  Openbaar	  Groen.	  Hier	  hebben	  we	  als	  raad	  
ook	  mee	  ingestemd.	  Bewoners	  mogen	  niet	  de	  dupe	  zijn	  van	  willekeur.	  ‘Samen	  met	  de	  buurt	  
uitvinden	  waar	  het	  evenwicht	  is	  tussen	  wat	  gewenst	  is	  en	  wat	  niet’,	  is	  het	  uitgangspunt	  van	  de	  
verantwoordelijk	  wethouder.	  De	  SP	  verlangt	  van	  het	  college	  dat	  ze	  hier	  dan	  ook	  naar	  handelt.	  	  
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