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Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 7 november 2018 is een (gewijzigde) motie aangenomen waarin het
college wordt opgedragen om de dienstverlening te verbeteren waar het gaat om de frequentie en de
planning van de veegwagens. De achtergrond van deze motie ligt met name in de overlast die wordt
ervaren van natuurlijk afval, oftewel het vallen van blad, bloesem en vruchten.

Het naar ieders tevredenheid opruimen van blad, bloesem en vrucht is traditioneel een lastige opdracht
omdat de natuur zich niet aan een vast schema houdt: de piekperioden zijn elk jaar anders. De
afgelopen jaren dragen extreme weersomstandigheden (al dan niet als gevolg van klimaatverandering)
hier nog eens extra aan bij en wordt de onvoorspelbaarheid groter. Zo heeft de droogte in 2018 en
2019 bijvoorbeeld geleid tot een periode van extra bladval, midden in de zomer. Dit vergt dus een
hoge mate van flexibiliteit.

Samen met onze aannemers zorgen we dat bloesem, vruchten en blad worden opgeruimd. Naar
aanleiding van uw motie en de ontvangen meldingen van inwoners zijn we met de aannemers in
overleg gegaan over het werk en de mogelijkheden om flexibel in te spelen op onvoorziene
gebeuftenissen. We hebben de werkafspraken verder verfijnd teneinde effectiever en efficiënter samen
te werken. Als het opruimen bijvoorbeeld door de weersomstandigheden niet snel genoeg gaat, wordt
door de aannemers extra (veeg)capaciteit ingezet. Deze flexibiliteit is geborgd in het veegplan van de
gemeente Weert.

Van week 1 tot week 40 rijden de veegwagens van de Reinigingsdienst Weert volgens het schema dat
te vinden is op de website https://weert.nllveegroutes. In deze periode wordt elke wijk of dorp 3 of 4
keer machinaal geveegd. Onvoorziene operationele omstandigheden of bijzondere
weersomstandigheden kunnen sporadisch zorgen voor een afwijking van dit schema. In dat geval
wordt de planning zo snel mogelijk ingehaald.
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In de perlodes met veel bloesemval of vruchtval zijn afspraken over lntegraal beheer van extra belang.
In de opdracht van de Reinigingsdienst Weert is het machinaal vegen van straten en goten
opgenomen. RV Groen is verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar groen. Daarom vindt er
zowel op managementniveau als op operationeel niveat¡ regelmatig afstemming plaats tr,rssen
opdrachtgever gemeente Weert, de groenaannemer RV Groen en de Reinigingsdienst Weert. Concreet
betekent dit dat de veegwagen van de Reinigingsdienst Weert tijdig ter plaatse is wanneer de
groenaannemer bloesem of vruchten verwijdert van de gazons en uit de plantsoenen.

Tussen week 40 en week 52 geldt er geen vast veegschema, omdat de veegwagens dan volledig
ingezet worden om het gevallen blad op te ruimen. In deze periode wordt de inzet van de veegwagens
wederom afgestemd met de werkzaamheden van de groenaannemer RV Groen die verantwoordelijk is
voor het ruimen van blad op gazons en plantsoenen. Op deze manier wordt het blad dat uit het
openbaar groen wordt verwijderd zo snel mogelijk opgeruimd.

Met deze afspraken gaan we goed voorbereid de herfst 2019 in.

Met v ijke groet,
meester en ders,

M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris
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