Aan CDA,
T.a.v. de heer O.A. van Breugel,

Datum verzonden

Uw brief
26 augustus 2019

Geachte heer Van Breugel,
Op 26 augustus 2019 ontvingen wij uw brief, waarin u negen vragen stelt met
betrekking tot de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Onderstaand
beantwoorden wij uw vragen.
1. Kunt u aangeven wat de vastgestelde beeldkwaliteit is voor onkruid op
verharding in de gemeente Altena en of deze wordt gehaald?
De beeldkwaliteit voor de gemeente Altena is niet vastgesteld. Op dit
moment wordt het beleid voortgezet van de drie voormalige gemeentes. We
zijn voornemens om in 2020 te komen met een voorstel voor de
beeldkwaliteit voor de gemeente Altena.
2. Hoeveel meldingen van burgers over onkruid op verharding heeft u de
afgelopen periode ontvangen.
Wij hebben circa vijftig meldingen ontvangen in de periode begin juli tot
begin september 2019.
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3. Wordt u door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau en de
a.bast@gemeenteAltena.nl
daarbij beschikbare middelen gehinderd om goed onderhoud (onkruid op
verharding) uit te voeren zo ja wilt u dat nader toelichten?
Er is door de gemeenteraad van de gemeente Altena nog geen
kwaliteitsniveau vastgesteld voor de nieuwe gemeente Altena. Medio 2020
komen wij met voorstellen betreffende het onderhoudsniveau van zowel groen
alsmede het beeld van het straatwerk.
In onze huidige begroting is rekening gehouden met drie gecombineerde borstel-/
veegrondes en drie veegrondes (dus zonder borstelen).

4. Hoeveel borstelrondes voert u jaarlijks uit en hoe hoog zijn de jaarlijkse kosten
van het mechanisch borstelen van de verhardingen?
De gemeente Altena voert drie borstelrondes uit per jaar. Eén borstelronde kost
circa € 100.000.
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5. Bent u bereid andere methoden van onkruidbestrijding en/of een hogere
frequentie te overwegen? Wat zouden de mogelijkheden zijn? En de financiële
consequenties?
Er is op dit moment een aantal andere methodes waaronder branden en het gebruik
van heet water. Voor alle methoden geldt dat deze voor-/nadelen kennen. In de
aanloop naar de aanbesteding 2020/2021 maken wij een afweging voor een mogelijk
alternatieve aanpak.
Voorts wordt overwogen om in het op te stellen bestek Bestrijding onkruid op
verhardingen 2020/2021 een extra borstelronde op te nemen. De noodzaak daartoe
wordt onder meer bepaald door het kwaliteitsniveau waarvoor wordt gekozen. Daar
worden in de loop van 2020 voorstellen voor gedaan aan uw raad.
Overigens wordt bij realisatie van nieuwe werken bezien in hoeverre voegen kunnen
worden beperkt of zelfs voorkomen waardoor onkruidgroei in verhardingen beperkt
wordt.
6. U heeft onlangs besloten een extra borstelronde te gaan uitvoeren. Wat zijn
de kosten van zo’n extra borstelronde en wanneer is deze borstelronde
uitgevoerd.
De dorpskern Dussen is bij de eerste ronde van dit jaar als eerste geborsteld.
Vooruitlopend op de tweede borstelronde die medio augustus van start is gegaan
hebben wij gemeend om in Dussen de ergste plaatsen met onkruid te borstelen.
Deze tussenronde is begroot op circa tienduizend euro.
7. Hoe is het toezicht op het onderhoud van de openbare ruimte en de controle
op de naleving van de contractafspraken geregeld? Wat zijn de uitkomsten van
dat toezicht en die controle, ook in de tijd gezien.
Het toezicht vindt plaats door onze medewerkers. Op basis van gereed meldingen
van weggedeelten door de aannemer worden de geleverde prestaties vergeleken
met hetgeen is afgesproken in de gedane uitvraag.
De eerste controles leverden een aantal gebreken op. Niet alle delen van straten
waren goed geborsteld en her en der was een straat vergeten. Inmiddels hebben wij
de controles geïntensiveerd.
8. Volgens inwoners veroorzaakt het borstelen schade aan de bestrating. Deelt u
deze meningen en zo niet bent u bereid de inwoners hierover te informeren.
Nee, wij delen deze mening niet. Ons bereiken geen vragen dat de bestrating
beschadigd wordt. Mochten die er wel komen dan informeren wij onze inwoners
en/of bedrijven daar uiteraard over.
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9. Welke mogelijkheden ziet u voor inwoners en verenigingen om bij te dragen
aan de kwaliteit van de openbare ruimte?
In sommige kernen dragen inwoners op eigen initiatief bij aan de kwaliteit van de
openbare ruimte. Wij waarderen deze inzet zeer. En wij ondersteunen graag waar
inwoners initiatief willen nemen.
Wij denken eraan om voor 2020 gratis materialen ter beschikking te stellen om het
onkruid op het straatwerk te verwijderen. Daarnaast heeft de gemeente Altena een
klusaanhangwagen volledig ingericht met gereedschap, waar inwoners een beroep
op kunnen doen.
Wij rekenen er op u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris

de burgemeester

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

M.A. Fränzel MSc
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