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Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 

 

in vergadering bijeen op 27 augustus 2013; 

 

overwegende dat: 

 CDA fractie op verschillende momenten zoals recent nog bij de behandeling van de kaderbrief 

2013 heeft laten horen het onderhoud openbaar groen te willen evalueren 

 De raad in het verleden ingestemd heeft in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen voor 

Deurne met bezuiniging op het onderhoud openbaar groen 

 Ongewenste effecten uit genomen maatregelen bijgestuurd moeten kunnen worden 

 CDA fractie belang hecht aan de visie Deurne koerst op eigen kracht 

 

 

constaterende dat: 

 De wildgroei van onkruid op verkeersheuvels en kruispunten een verloederend beeld van 

Deurne geeft 

 Overlast ervaren wordt op fietsroutes door wildgroei aan netels en ander onkruid en verkeers-

veiligheid in het geding is. 

 Het bijhouden van verkeersheuvels, kruispunten en fietsroutes niet automatisch aan de burger 

overgelaten kan worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld trottoirs en groen voor en langs het 

eigen huis.  

 

 

draagt het college op 

 In beeld te brengen welke kosten nodig zijn om dit groenonderhoud dat niet zondermeer in het 

kader van Deurne koerst op eigen kracht opgelost wordt structureel uit te laten voeren. 

 Aan te geven welke mogelijkheden van financiële dekking er zijn, wij denken hierbij bijvoor-

beeld aan mogelijke besparingen in het budget wegenonderhoud. 

 Te bekijken of enerzijds lokale ondernemers zoals loonwerkers, hoveniers hierop kunnen in-

schrijven of anderzijds verenigingen tegen een vergoeding dit op zich kunnen nemen als alter-

natieve werkzaamheden voor bijvoorbeeld het ophalen van oud papier. 

 Inzicht te verschaffen voor de begrotingsbehandeling 2014 (eventueel een raadsvoorstel voor 

te bereiden ter behandeling in commissie en besluitvorming in de raad) 

 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De fractie CDA 

 

L. Cuijpers, I. Gijsbers, E. van Kampen, P. Strijbosch, J. van der Zwaan, Th. Aarts. 

 

 

 


