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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Uw fractie heeft op grond van artikel 51 van het reglement van de orde van de gemeenteraad vragen gesteld 
over het groenbeheer. 

1. Bent u op de hoogte van het feit dat er veel nieuw aangeplante boompjes op het bedrijventerrein de Dijk 
schijnbaar dood zijn gegaan (zie foto's 1 t/m 4)? Wat heeft u gedaan en wat kunt u doen om de kostbare, 
beeldbepalende aanplanting van het bedrijventerrein ook te laten aanslaan? Welke maatregelen zijn er nog 
mogelijk om deze bomen te redden? 

Ja, dat is bekend. De bomen zijn normaal onderhouden, maar ze zijn kapot gegaan door de wind. Al dan niet 
in combinatie met droogte, daar waar de bomen op een dijkje staan. De bomen moeten worden vervangen. 
Het is daarmee beter te wachten totdat er meer bebouwing staat. Er zal een windbestendiger soort gekozen 
worden. 

2. De Boulevard langs de Waterweg die op initiatief vanuit de raad is aangelegd is een groot succes bij 
fietsers, wandelaars, sporters. Een echte aanwinst voor de stad. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers die 
zwerfvuil opruimen ligt de Boulevard ten westen van de Haven er prachtig bij. De Boulevard is daarna ook 
doorgetrokken langs de Waterweg richting Vlaardingen, langs het bedrijventerrein De Dijk en de 
begraafplaats. Daar constateren we helaas dat het onkruid welig tiert en soms zelfs een halve meter hoog 
staat (zie foto 4- 5). Wat gaat u doen om te zorgen dat de Boulevard ook daar een visitekaartje voor de stad 
wordt? 

Dit deel van de boulevard bleek per abuis nog niet opgenomen in het bestek voor de onkruidbestrijding . 
Inmiddels wordt het onkruid bijgehouden. Naar aanleiding van foto 4 wordt daarbij overigens opgemerkt dat 
de uitstraling van de inrichting ook natuurlijk is bedoeld en dat beplanting daarbij ook wat mag overhangen. 
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3. Er zijn ook een fors aantal nieuwe bomen aangeplant in het recreatiegebied van het wielerparcours ter 
compensatie van werkzaamheden aan de nieuwe CO2 leiding daar. Ook daar zijn er veel bomen — die door het 
aanplantende bedrijf nog niet zijn overgedragen aan staatsbosbeheer- die lijken te verdorren (foto 6-7). Deelt 
u onze mening dat dit onwenselijk is, zowel vanuit oogpunt van kosten, zorg voor levende planten als de 
uiterlijke verschijning voor de mensen die er langskomen? Bent u er van op de hoogte dat er vanuit de 
gemeente onjuiste reacties zijn gekomen op de meldingen van betrokken gebruiker van het gebied? Eerst dat 
het niet het grondgebied van Maassluis betrof, daarna dat het niet bekend was welke organisatie daar het 
beheer deed en weken later dat 'uw melding is doorgezet naar de betrokkenen'? Deelt u onze mening dat dit 
qua communicatie naar bewoners die zich bekommeren om de omgeving in de toekomst beter zou moeten? 

We zijn met u van mening dat de aanblik van dode beplanting en bomen minder wenselijk is. De 
communicatie rond de betreffende melding over de juiste verantwoordelijke is wat ongelukkig geweest door 
onbekendheid met deze specifieke situatie bij de medewerkers van het meldpunt op dat moment. Dit is 
intern besproken en is gebruikt om de communicatie vanuit het meldpunt verder te verbeteren. 

4. Zijn er problemen met het mailadres meldpunt@maassluis.nl? Of is het bewust zo ingesteld dat daar alleen 
vandaan kan worden gemaild, maar reacties van burgers op mails niet binnenkomen en er alleen 
foutmeldingen terugkomen? Deelt u onze mening, dat dit ongelukkig en onhandig is in de communicatie met 
inwoners? 

Dit mailadres is alleen voor intern gebruik en is per abuis in reacties op meldingen genoemd. De enige juiste 
communicatielijnen voor het melden en eventuele vervolgreacties op antwoorden van de gemeente zijn de 
Maassluis app, de website, gemeente@maassluis.nl  en telefoonnummer 14 010. Nieuwe meldingen zijn via 
deze normale communicatielijnen gewoon binnengekomen. 

5. Wij vroegen als PvdA Maassluis vorig jaar aandacht voor het onderhoud op en rondom het 
Burgemeestersplantsoen, maar nu blijkt opnieuw dat er daar veel onkruid tussen alle tegels door komt (zie 
foto). Kunt u daar opnieuw zorgen dat het netjes wordt bijgehouden? Wij krijgen de indruk dat die nieuwe 
gebieden in de stad (Burgemeestersplantsoen, bedrijventerrein De Dijk) nog niet goed zijn opgenomen in de 
reguliere indeling van werkzaamheden van onze buitendienst. Klopt dat en zo ja, wilt u dat dan zsm 
aanpassen? 

Deze situatie was ontstaan in de groeizame periode tussen twee onderhoudsbeurten in. Het verwijderen van 
het onkruid in de Burgemeesterswijk en de Dijk loopt mee met het reguliere onderhoud. De verdeling van 
onderhoud met andere partijen is ook duidelijk. 

6. Deelt u onze mening dat de hoeveelheid onkruid in het Stort te groot is en het nodig bijgewerkt moet 
worden? Bent u het met ons eens dat het groen ook in de groenbakken moet blijven en wilt u zorgen dat het 
wordt bijgehouden, zodat de stoep toegankelijk blijft voor minder validen of mensen met kinderwagens 
(foto)? 

Het onkruid op de foto vroeg inderdaad op dat moment om een onderhoudsbeurt op korte termijn. Die is 
recent uitgevoerd, waarbij al het groen in het Stort een onderhoudsbeurt heeft gekregen. Planten mogen 
overhangen over de bakken, maar teveel overhangende planten zijn daarbij verwijderd. 
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7. In de steeg achter de Esserstraat op de grens met het Pot-terrein staat een tijdelijk hek in afwachting van 
de nieuwbouw daar. Daar komt enorm veel onkruid onder vandaan waardoor het onkruid bijna een meter 
hoog staat (foto). Kunt u zorgen dat dit op korte termijn weer fatsoenlijk wordt gesnoeid en de komende tijd 
ook wordt bijgehouden? Wanneer wordt er daar gebouwd? Kunt u toezeggen dat er dan een sloot of stevig 
hek komt zodat deze overlast van de baan is en de veiligheid wordt vergroot? 

Het pad is eigendom van Maasdelta, die de contacten onderhoudt met de bewoners over het onderhoud van 
het achterpad. Het braakliggend terrein wordt onderhouden door de gemeente en is conform reguliere 
planning een paar weken terug gemaaid. Afgesproken is om de strook langs het hek in de gaten te houden en 
indien nodig vaker te maaien, om groei van onkruid onder het hek door te voorkomen. 
Het maken van een sloot voor het tegengaan van onkruid vinden wij geen optie voor deze situatie. Met het 
aangepast onderhoud van het terrein langs het bestaande hek blijft dit goed beheersbaar. 

De bouwplannen zijn nog in ontwikkeling. Naar verwachting volgt hierover uiterlijk eerste kwartaal 2018 
nadere informatie. 

8. Op de hoek van de Van Beethovenlaan woekert het groen zo hoog dat het niet alleen verwaarloosd 
overkomt, maar ook de overzichtelijkheid van de kruising in het gedrang komt (foto). Kunt u zorgen dat dit 
tijdens de bouw van de nieuwe Koninghoek ook netjes blijft? En wilt u dan ook de afgebroken lantarenpaal op 
die hoek, die al maanden schuin over het voetpad steekt, vervangen? 

Het groen op de hoek van de Beethovenlaan wordt en is gemaaid nadat de meeste planten uitgebloeid 
waren. We blijven de groei op het terrein gedurende de bouw monitoren. 
De verantwoordelijke aannemer is eerder aangesproken om de lantaarnpaal te vervangen. Dit is inmiddels 
gebeurd. 

9. Op basis waarvan wordt er via Tendernet een vaste commerciële partner voor de buitendienst 
(tegenwoordig 'het stadsbedrijf' genoemd) gezocht, gelet op het standpunt van het college en de 
gemeenteraad dat we hechten aan een eigen gemeentelijke buitendienst en slechts af en toe externe inhuur? 

Zoals u bekend loopt er bij het Stadsbedrijf een ontwikkeling naar een toekomstbestendige en efficiënte 
organisatie. Het onderhoud blijft daarbij in eigen beheer en er wordt samenwerking met een marktpartner 
gezocht. Een en ander conform het door het college van Burgemeester en wethouders vastgestelde 
Organisatie- en Ontwikkelplan waarover u op 3 oktober jl. een themaraad heeft gehad. De aanbesteding via 
Tendernet betreft het zoeken van deze marktpartner. Deze marktpartner gaat werken onder regie van de 
gemeente en helpt bij onder andere seizoenpieken, het uitvoeren van zwaar werk, het opvullen van gaten in 
de bezetting en helpt middels uitwisseling van expertise mee aan de gewenste kwaliteitsverbetering. 
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10. Klopt het dat de ploeg die voorheen via Dukdalf bij de buitendienst werkte minder of niet meer dagelijks 
wordt ingezet? Zo ja, waarom is dat? Welke mogelijkheden ziet u om juist veel meer mensen via 
Stroomopwaarts bij onze buitendienst te laten re-integreren in het arbeidsproces door extra mensen in te 
zetten om de stad schoon en netjes te houden? 

Dat klopt niet. Bij het Stadsbedrijf worden nog evenveel medewerkers van Stroomopwaarts ingezet als 
voorheen. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, 
de secretaris, 	 de burgemeester, 

A.L. Duijmaer van Twist 	 Dr. T.J. aan 
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