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Portefeuillehouder Wethouder Schenk

Schriftelijke vraag

De meerderheid van de gemeenteraad heeft in september 2013 ingestemd met Verbindend Beheer
waarmee er voor miljoenen euro's is bezuinigd op onderhoud en beheer. De fractie van de Nieuwe
Democraten was als enige tegen!Wij vinden dat Roosendaal een veel hoger kwaliteitsniveau
verdiend. Nu de slechte staat van Roosendaal bij steeds meer inwoners tegen de borst stuit is er
recent enkele tonnen extra beschikbaar gekomen om hier en daar de grootste overlast aan onkruid
te bestrijden. Maar het blijft vechten tegen de bierkaai op deze wijze.

Het gebruik van kokend water is in theorie een werkbare oplossing als de frequentie van minimaal6
keer per seizoen kan worden gerealiseerd. Nu heeft Roosendaal de beschikking over 1 fia u leest
het goed) één voertuig van Saver dat met kokend water kan werken. Dit ene voertuig zou dus
heel Roosendaalen alle dorpen moeten kunnen verzorgen en dan ook nog in een frequentie van 6
keer per seizoen. ledereen weet dat dit bestuurlijk wensdenken is.

Onkruidbestrijding begint met voorkomen en de beste strategie begint met vegen zodat de zaden
worden weggeveegd en met vegen wordt voorkomen dat er een voedingsbodem met zand ontstaat
voor het zaad om te kunnen ontkiemen. Een andere strategie is om te wachten totdat het onkruid
volgroeid is en dan met een bosmaaier en of schoffel het onkruid boven de grond te verwijderen.
Hierdoor blijven de wortels zitten die vervolgens groter worden en voor nog meer onkruid zorgen.

De aanpak van de gemeente is om allerlei redenen contraproductief. lmmers, er is geen integraal
beleid van vegen, borstelen en kokend water. Door het hapsnap beleid wordt hier en daar
geborsteld en blijven de resten achter om weer snel en over een groter gebied te kunnen wortelen
met als gevolg nog meer onkruid. Door hetzelfde hapsnap beleid rijdt een wagentje van Saver met
kokend water een keer door een straat waardoor inderdaad het blad van het onkruid kapot gaat
maar de wortel dankbaar het water opzuigt om hierdoor weer sterker en harder te kunnen groeien
met als gevolg nog meer onkruid. En het vegen gebeurt ook maar sporadisch danwel op de
verkeerde plaatsen of de verkeerde momenten.

Nu kan het college iedere keer wel stellen dat het beleid is vastgesteld door de gemeenteraad en
ze kan ook stellen dat het weer te mooi, te warm, te koud, te droog, te nat of te winderig is. Het feit
is en blijft dat het onkruid in Roosendaalwelig tiert en het langzamerhand een onhoudbare situatie
wordt, tenzij...

Tenzij Roosendaal erkent dat het gekozen beleid van Verbindend Beheer de facto failliet is en dat
de uitvoering van dit failliete beleid de zaken slechts verder verslechtert. Er is slechts een
oplossing en dat is overgaan tot een integraal beleid van vegen, kokend water, borstelen en weer
vegen in een frequentie van minimaal 6 keer per seizoen. En ja dat kost geld en dat gaat over
miljoenen euro's. Roosendaal heeft geld in overvloed en dus is er slechts één echte vraag en die
luidt: welk niveau kwaliteit wil Roosendaal?



Wij hebben de volgende vragen

1. Hoeveel wagens zet Roosendaal structureel in voor het bestrijden van onkruid met kokend
water?

2. Hoe vaak kan een dergelijk voertuig in heel Roosendaal en de dorpen alle verhardingen
behandelen? Als dat minder dan een keer is, welk percentage van de verhardingen kan een
dergelijk voertuig dan wel het onkruid met kokend water bestrijden?

3. Hoeveelvan dergelijke voertuigen zijn nodig om in Roosendaal en alle dorpen eenmalig op alle
verhardingen het onkruid te bestrijden met kokend water? En hoeveel is dat bij een
noodzakelijke frequentie van 6 maal per seizoen?

4. Wat is hiervoor de benodigde investering en jaarlijkse kosten van exploitatie?

5. Dezelfde vragen I llm 4 voor het werken met veegwagens?

6. Dezelfde vragen 1 tlm 4 voor het werken met borstelwagens?

7. Waarom is er geen afgestemd en integraal beleid inzake vegen, kokend water spuíten, borstelen
en opnieuw vegen?

8. Bent u het met ons eens dat een integrale aanpak van vegen, kokend water, borstelen en
opnieuw vegen met een frequentie van 6 keer per seizoen de enige garantie biedt voor een
onkruidvrij Roosendaal, waarom?

9. Bent u het met ons eens dat het beleid van Verbindend Beheer verantwoordelijk is voor een
toenemend en blijvend onkruid, waarom?

10. Bent u het met ons eens dat het vigerende beleid van Verbindend Beheer uiteindelíjk een befeid
is van "penny wise pound foolish?" Waarom?

Met vriendelijke groet,

Ton Schijvenaars, Níeuwe Democraten



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

Onkruid op verhardingen wordt in Roosendaat bestreden met een combinatie van methoden.
Met deze combinatie worden de beste resultaten behaatd (prijs en kwatiteit) omdat de
positieve eigenschappen van de diverse methoden elkaar versterken.
Saver zet momenteel de volgende machines in:
o 1 wave 2.0 machine (heet water) voor de grotere oppervlakten, wegen en goten;
o t hotder (heet water) waarmee de moeitijke ptekken zoats obstakets en verkeersheuvels

worden behandetd;
o 4 tot 6 borstelmachines die het hoge onkruid weg borstelen;
. 1 persoon met een bosmaaier die het onkruid weg borstelt op de moeitijke locaties;
o 2 veegwagens die het geborstetde onkruid opvegen;
o ln het begin van het seizoen is meerdere weken een hetetucht machine ingezet. Dit was

voordat de hotder werd ingezet;

2. Het is niet nodig om 100% van de verharding te behandelen. Op elementenverhardingen met
smalle voegen waar veer verkeer over gaat groeit vrijwel geen onkruid. Afhanketijk van het
beetd en de snelheid van de onkruidgroei wordt er ingegrepen.

3-7. Zoats reeds beschreven wordt het onkruid op verhardingen niet alleen met heet water
bestreden, maar op meerdere manieren. Ook is er dit jaar vaker dan 1 maat met heet water
bestreden. Voor een hogere frequentie zijn er niet zozeer meer voertuigen nodig, maar
worden ze door Saver vaker ingezet.
De onkruidbestrijding wordt uitgevoerd op basis van het vastgestelde kwaliteitsniveau. Dit
houdt in dat de frequentie van inzet van machines en de hoeveelheid machines afhanketijk is
van het beetd dat er buiten is.

Bij kwatiteitsniveau C zijn we een jaartijks bedrag kwijt van € 335.000,-

Bij kwatiteitsniveau B is dit € 175.000,- euro extra.

8. Vanaf 2017 gaan we de onkruidbestrijding op verhardingen op kwaliteitsniveau B brengen.
Hiervoor heeft uw raad extra middeten beschikbaar gesteld. Met de ervaringen die we dit
jaar opgedaan hebben met deze nieuwe wijze van onkruidbestrijding en met de keuze voor
een hoger kwaliteitsniveau in 2017 wordt momenteel een integrate benadering voor 2017
uitgewerkt. Hiervoor zijn we in overteg met Saver.

Nee, dit jaar hadden we te maken met sterke groeiomstandigheden (vee[ zon en regen) voor
het onkruid. Bovendien hebben we voor het eerst gewerkt zonder bestrijdingsmiddeten. Meer
onkruid op verhardingen was dit jaar om deze redenen een probtematiek voor alte
gemeenten in Nedertand. Het kwatiteitsniveau waaryoor gekozen werd in Verbindend
Beheren hebben we afgelopen jaar ook gewoon gehaatd, ook a[ ziet dit kwaliteitsbeeld er
voor veel mensen niet fraai uit. Daarnaast heeft uw raad besloten om het kwatiteitsniveau te
verhogen en hier extra getd voor vrij te maken.

10. Nee, zie ook antwoord vraag 9

Met vriendetijke groet,

Saskia Schenk-Dekkers
Wethouder Beheer openbare ruimte
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