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Beantwoording raadsvraag 
 
 
 
Onderwerp Onderhoud openbaar groen gemeente Deurne 
 
Datum 

 
19 mei 2010 

 
Nummer 

  
RV-10020 

  
Steller vraag P. Strijbosch Fractie CDA 
 
Portefeuillehouder 

 
N. Lemlijn 

 
Steller 

  
…. 

  
Datum afdoening 21 mei 2010 
 
 
Vraag 
Ik en met mij vele inwoners van de gemeente Deurne beklagen en storen zich enorm aan de wildgroei 
van de grasstroken in het openbaar groen van de gemeente Deurne. Het geeft een zeer slordig beeld 
binnen de gemeente Deurne. Daarom heb ik de volgende vragen: 
 

1. Wat is de concrete reden dat er momenteel niet gemaaid wordt binnen de gemeente Deurne? 
2. Op welke termijn komt er een einde aan deze ongewenste situatie en wat moet daarvoor ge-

beuren? 
3. Hoe kan zoiets in de toekomst worden voorkomen? 

 
 
 
Antwoord 
 
In de aanloop van het groeiseizoen 2010 zijn er twee zaken gaan spelen die hun invloed hebben op het 
onderhoud van de openbare ruimte en in het bijzonder van de gazons in de gemeente:  
 
• Aanbesteding beeldbestekken:  

Tijdens de voorgenomen aanbesteding van de beeldbestekken begin dit jaar is gebleken dat de 
overeenkomst met de aannemer die de gazons onderhield niet juist is beëindigd. Deze aannemer 
heeft zich beroepen op voorzetting van het contract voor 2010. Gezien de bezuinigingstaakstelling 
(1) en de gewijzigde beeldkwaliteit is het bestek van 2009 op onderdelen aangepast. Daarnaast 
heeft de aannemer meer tijd nodig gehad dan verwacht om tot een nieuwe prijsaanbieding te ko-
men. Dit heeft de onderhandelingen vertraagd. Hierdoor is buiten een achterstand in het gazonon-
derhoud ontstaan.  

 
• Bezuinigingen: 

De afdeling BOR heeft een taakstellende bezuiniging doorgevoerd van € 250.000,= op het onder-
houd van de openbare ruimte. Hiervan is een deel (± 100.000,=) bezuinigd op het onderhoud van 
het groen.   
Hierdoor ontstaat uiteraard ook een ander beeld. Zo worden er, in tegenstelling tot voorgaande ja-
ren, geen graskanten meer gestoken langs verhardingen en worden er geen boomspiegels meer 
gemaakt.  
Daarnaast is het gewenste beeld, door middel van het aanpassen van het kwaliteitsniveau, voor 
gras, aangepast. Dit heeft als consequentie dat het gras (i.t.t. voorgaande jaren) iets langer zal wor-
den, er i.t.t. eerdere beeldkwaliteit meer beschadigingen en kale plekken worden geaccepteerd. 



 2 

Daarnaast mag er gedurende een langere periode meer blad op het gras blijven liggen tijdens de 
herfstmaanden.  
Uiteraard wordt de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte in acht gehouden. Indien 
nodig (in geval van gevaarlijke situaties) zullen aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd 
om deze gevaarzetting weg te halen. 
 

 
De aannemer start in week 20 met de maaiwerkzaamheden.  
 
In de toekomst wordt dit voorkomen door de meerjarige contracten tijdig schriftelijk te beëindigen. 
Daarnaast zijn de werkzaamheden opgenomen in het integraal beeldbestek. 
 
 


