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Aan de raads- en commissieleden 

 

 

 

Weert, 29 september 2022  

 

 

Onderwerp: toezeggingen commissie R&E 21 september 2022 

Uw kenmerk:  

Ons kenmerk: 1826841 / 1826842 

 

 

 

Beste leden van de raad en de commissie, 

 

Op 21 september 2022 zijn een aantal vragen gesteld waarvan is toegezegd dat deze 

schriftelijk beantwoord worden. Hieronder treft u de antwoorden aan. 

 

Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk de overzichten van het huidige 

kwaliteitsniveau groenonderhoud (CDA). 

Antwoord:  In de bijlage ‘voortgang groenonderhoud week 39’ treft u een weekoverzicht 

waarmee de uitvoering van het groenonderhoud wordt gevolgd. Een score van <10% 

betekend dat het gevraagde kwaliteitsniveau minder dan 10% afwijking geeft en daarmee 

voldoet aan de eisen. In week 39 was er slechts op drie plaatsen een afwijking van meer 

dan 10%. 

 

Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het aantal klachten over openbaar 

groen / groenonderhoud (CDA). 
Antwoord: Dit wordt opgepakt. In oktober 2022 wordt het overzicht aan de raad verstrekt. 

Door vakanties lukt dit niet eerder.  
 
Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de vraag over 

ecologisch bermbeheer (CDA). 
Antwoord:  Ecologisch bermbeheer wordt op frequentie uitgevoerd en niet op beeld. 

Uitzichthoeken worden in verband met gevaar twee keer per jaar gemaaid. De eerste 

meter naast doorgaande fietspaden wordt ook twee keer per jaar gemaaid. De overige 

bermen worden één maal per jaar gemaaid, waarmee de biodiversiteit wordt vergroot. Het 

maaien start tweede helft van september. Een deel van de bermen wordt niet gemaaid om 

insecten en andere fauna schuilgelegenheid te geven. 



 

 

Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk een overzicht van 

uitgevoerde/geplande wijkschouwen (DUS Weert) 

Antwoord: De schouwen worden ingepland door het Servicepunt Ruimte. De laatste twee 

jaar zijn er minder schouwen gehouden door de corona pandemie. In oktober 2022 wordt 

het overzicht aan de raad worden verstrekt. Door vakanties lukt dit niet eerder.  

 

Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de schriftelijke 

ingediende vragen en mondelinge aanvullende vraag over Werkzaamheden Limburglaan 

door WML (DUS Weert). 

Antwoord: de werkzaamheden zijn volgens planning einde week 41 gereed. Dit onder 

voorbehoud van onverwachte omstandigheden.  

 

Vraag: Op welke wijze is de doorgang voor politie, brandweer en ambulance bij 

calamiteiten geregeld? 

Antwoord: Er staan schrikhekken, deze kunnen door de hulpdiensten aan de kant 

geschoven worden. De doorgang is daarmee geborgd. De hulpdiensten zijn hiervan op de 

hoogte gebracht. 

 

Vraag: Is het college van B&W op de hoogte dat er, om de wortels van de bomen te 

beschermen, gebruik gemaakt wordt van een zuigtechniek wat inhoudt dat er per dag 

maar een sleuf van 20 tot 25 meter gemaakt kan worden? 3) Voor volledige asfaltering 

zou geen geld zijn klopt dit? Zo ja, graag uitleg.  

Antwoord: Er staan bomen langs het nuts tracé. Voor aanvang is er een bomen effect 

analyse (BEA) uitgevoerd, uit deze analyse is als voorwaarden meegegeven dat er met 

een zuigtechniek gewerkt moet worden. Dit ter voorkoming van schade aan bomen en 

boomwortels. Het gevolg van het toepassen van deze techniek is dat er minder productie 

wordt gemaakt. Of er geen geld is voor volledige asfaltering is niet bekend, wij zijn in 

ieder geval in overleg met WML over de financiële afhandeling (op basis van de OGN) van 

de Limburglaan.  

Vraag: Is het college van B&W bereid om in overleg te treden met WML om in 

gezamenlijkheid te bekijken hoe de overlast kan worden beperkt?  

Antwoord: Er zijn binnen de gemeente geen meldingen van overlast binnengekomen. 

Verder blijkt uit afstemming met WML dat er maatregelen zijn getroffen om overlast te 

beperken. Bij werkzaamheden van deze omvang is natuurlijk altijd een zekere mate van 

overlast, die wij, ten alle tijd zoveel mogelijk proberen te beperken.  

 

Vraag: Is er een boeteclausule bij niet uitvoeren conform afspraak? 

Antwoord: Er is geen boetclausule. We kunnen hoogstens bemiddelen mocht WML de 

afspraken niet nakomen.  

 
Aanvullende vraag: De wortels: is gecontroleerd of deze beschadigd zijn? Dit omdat 

bekend is dat moeraseiken met beschadigde wortels eerder omvallen.  

Antwoord: Om wortels (en bomen) te sparen is WML opgedragen een leiding tracé te 

kiezen buiten de wortelzone. Op basis van proefsleuven is dit tracé bepaald. Dit betekent 

dat de hoofdleiding van WML buiten de wortelzone en in de rijbaan is aangelegd (wat in 

principe niet gebruikelijk is). Op locaties waar WML wortels tegenkomt (voornamelijk bij 

de sanering van de huisaansluitingen) dient met een sleuf loze techniek te worden 

gewerkt, dit om schade aan wortels te voorkomen. Medewerkers van de buitendienst 



houden toezicht op de werkzaamheden.  

 

Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de afwezigheid van 

de rugleuningen van de zitbankjes in het Sint Raphaëlpad (DUS Weert). 
Antwoord: De twee banken zijn oorspronkelijk geplaatst met rugleuningen. De 

rugleuningen zijn in 2015 verwijderd omdat deze telkens na herplaatsing weer vernield 

werden. 

 

Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de defecte 

verlichting op Raphaelpad en achterzijde gemeentehuis (dhr. Mertens geeft nog de 

zaaknummers van de meldingen door) (DUS Weert) 
Antwoord: Op het St. Raphaëlpad is bekend dat een armatuur ontbreekt. Deze armaturen 

worden niet meer geproduceerd. En daarom is de afdeling OG bezig te kijken hoe dit 

opgelost kan worden. Sinds 16 september is de defecte verlichting aan de achterzijde van 

het stadhuis gerepareerd gemeld in het systeem Nobralux. 

 

Vraag: Gaat z.s.m. kijken naar het ongewenste opschrift achterzijde pand Poorter zijde 

Sint Raphaëlpad en dit laten verwijderen (Weert Lokaal) 

Antwoord: Het betreft particulier terrein/muur en daarom onderneemt de gemeente Weert 

geen actie. Het is onduidelijk wie de eigenaar is. 

Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt de evaluaties van het uitvoeringsplan 

Gladheidsbestrijding Weert van de afgelopen jaren. 

Het uitvoeringsplan 2021-2022 (bijgevoegd) is opgesteld op basis van de ervaringen van 

het seizoen 2020/2021 zoals omschreven in het beleidsplan 2017-2022 en is input voor 

het uitvoeringsplan 2022-2023 en het beleidsplan 2022-2027.  

 

Vraag: De raadscommissie R&E ontvangt schriftelijk het antwoord op de vragen m.b.t. 

verantwoordelijkheid Renewi en de vergoeding aan Renewi voor het strooien en vegen. 

Antwoord: Gladheidsbestrijding is als verantwoordelijkheid opgenomen in de concessie. 

Als concessiehouder is Renewi daarmee verantwoordelijk voor de inzet van voertuigen en 

personeel. Ook verzorgt Renewi de coördinatie van de uitvoering. De inzet wordt op basis 

van uurtarieven afgerekend tegen de in de concessie vastgelegde tarieven. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 
Arnoud Berghuis, 

hoofd afdeling Openbaar Gebied 

 

Bijlagen: Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2021-2022 en Voortgang groenonderhoud 

week 39 

 

 

 


