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Datum verzoek: 24 augustus 2015

Aan: Wethouder Schenk

Betreft: (Communícatie en inspraak) plantsoenrenovatie

Mede naar aanleiding van een artikel in BN de Stem, waarin melding wordt gemaakt van het

saneren van verouderde plantsoenen, heeft de Roosendaalse Lijst de nodige vragen gehad,

met name ook vanuít de dorpen, waar nu precies de renovaties plaats gaan vinden. De

indruk, althans in het artikel, werd gewekt dat enkel de stad en vooral de Westrand

aangepakt zou worden.

Hoewel er wel reeds enige informatie over deze renovatie vanuit de gemeente is verstrekt en

op de website is geplaatst, heerst er blijkbaar, vooral bij onze inwoners, toch nog de nodÍge

onduídelijkheid.

De fractie van Roosendaalse Lijst heeft daarom onderstaande vragen:

1. ls het mogelijk om helder aan te geven en te communiceren richting onze inwoners
(bijv. via de Bode) welke plantsoenen in welke wijken en dorpen aangepakt gaan
worden en wanneer? Zo ja, op welke termijn gaat u dit communiceren en op welke
wljze? Zo nee, waarom niet?

2. Kunnen bewoners zelf verouderde plantsoenen aanmelden bij de gemeente of is er
een bepaalde vorm van inspraak met betrekking tot deze renovaties en zo ja, kunt u
dit meenemen in uw communicatieplan?

3. De Raad heeft 5 ton beschikbaar gesteld voor extra onderhoud, hetgeen u gaat
gebruiken voor deze renovaties. Hoeveel geld zou u nodig hebben indien u in de
gehele gemeente de sterk verouderde plantsoenen zou saneren?

4. Ovenrueegt u om het adopteren van groenstroken nogmaals onder de aandacht te
brengen? Zo ja waarorn, zo nee waarom niet?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Cees Janssen en Eric de Regt



Beantwoording

1. Alle tekeningen staan op de gemeente website; r¡nvw.Roosendaal,nl/Kwaliteitsimpuls.
Op deze tekeningen staan de vakken die op de nominatie staan om te worden
omgevormd. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er per wijk of dorp een
inloopavond georganiseerd. Tijdens deze inloopavonden gaan we met de bewoners
die aan de betreffende vakken wonen en het betreffende bewonersplatform in
gesprek en worden wensen/veranderingen/aanvullingen van de bewoners zoveel
mogelijk ven¡rerkt in de definitieve tekeningen. Waar nodig worden nog afspraken met
bewoners op locatie gemaakt. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Deze
inloopavonden worden ook aangekondigd in de Bode. De aangepaste tekeningen
worden wederom op de site gezet. Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen
alle bewoners die aan de betreffende vakken wonen een brief met de mededeling dat
in week x gestart gaat worden met het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook dit
wordt in de Bode vermeld.

2. Ja, tijdens de inloopavonden kunnen bewoners verouderde plantsoenen aanmelden.
3. Als we alle veroudere beplanting in een keer zouden willen saneren bedragen de

kosten ongeveer 1.3 miljoen euro.
4. Het adopteren van groenvakken wordt continu onder de aandacht gebracht van

bewoners. Dat wordt gedaan door uitvoerders die burgers spreken, tijdens
overleggen over verbindend beheer, tijdens de inloop avonden van de omvormingen,
afhandelen van vragen/meldingen over groenonderhoud, burgers die zelf vragen naar
de mogelijkheid om groen te gaan onderhouden en inloopavonden van OOR-
projecten.

Met rjke groet,

Saskia k-Dekkers

Wethouder Beheer openbare ruimte


