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Beste heren Voets en Van Dorst,
In uw brief van 1 augustus 2019 stelt u ons vragen over het slechte onderhoud van de openbare ruimte. Graag
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Bent u bereid om zo snel mogelijk het achterstallig onderhoud weg te werken, en zo nee, waarom niet?
Antwoord: Uiteraard is het ons streven de achterstand zo snel als mogelijk weg te werken. Met de vaststelling van het
IBOR-plan (eind 2017) is gestart met een vernieuwd financieel systeem waarvoor, bij de totstandkoming van de
begroting, landelijke eenheidsprijzen zijn aangehouden. Deze landelijke eenheidsprijzen zijn maatgevend voor het
regulier onderhoud, maar onvoldoende voor het wegnemen van achterstallig onderhoud. Ons doel is om de
achterstand in te lopen middels reconstructies en het uitvoeren van groot onderhoud. Op basis van technische
inspecties voor een aantal disciplines is de achterstand inzichtelijk gemaakt en wordt deze opgenomen in de
programmering van het groot onderhoud. Gezien de beschikbare middelen zal het enige járen duren voordat deze
achterstand geheel is ingelopen.
2. Bent u bereid om het onderhoudsniveau zodanig te verhogen dat het straatbeeld weer overeenkomt met de
afspraken zoals die in het kader van IBOR gemaakt zijn?
Antwoord: Periodiek wordt de openbare ruimte geschouwd op de afgesproken beeldkwaliteit. Uit de laatste rapportage
blijkt dat we op het gebied van onkruidbestrijding en reiniging hier niet aan voldoen. De komende periode wordt er op
gestuurd om de beeldkwaliteit te verbeteren.
3. Gaat de gemeente binnen afzienbare tijd aan de slag om losliggende- en opstaande tegels en gaten in de stoepen
te repareren?
Antwoord: Met het dagelijks onderhoud worden vrijwel alle meldingen binnen de afgesproken termijn opgelost. Doordat
in de zomerperiode er meer meldingen binnenkomen over losliggende- en openstaande tegels zetten wij momenteel
meer personeel in. Oorzaken zoals droogte en opdruk van boomwortels onder de verharding zetten ons aan om meer
te controleren en een andere aanpak van deze jaarlijks terugkomende knelpunten.
4. Bent u bereid om braakliggende terreinen op te waarderen door o.a. aanleg parkeerplaatsen?
Antwoord: Nee, we kunnen braakliggende terreinen niet zo maar opwaarderen door het aanleggen van
parkeerplaatsen. Het voorbeeld wat u in uw brief schetst over het terrein van de voormalige brandweerkazerne heeft
momenteel een andere bestemming. Twee keer per jaar wordt het terrein door de gemeente gemaaid. Door deze
(tijdelijke) invulling houden we de mogelijkheden open voor nieuwe initiatiefnemers voor bijvoorbeeld ontwikkelingen
zoals bebouwing.

5. Bent u bereid om maatregelen te treffen om de staat van onderhoud van de trottoirs op de genoemde plaatsen op
korte termijn aanzienlijk te verbeteren?
Antwoord: Wij gaan de door u aangeven locaties op korte termijn controleren en waar mogelijk een passende
maatregel treffen zodat de trottoirs schoon, heel en veilig zijn.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen MSc,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277425 .
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