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Beantwoording schriftelijke vragen 
groenonderhoud 

Geachte leden van de raad, 

In het verleden heeft de raad unaniem besloten om het groenonderhoud te verlagen. Het 
college voert dit uit. Onderstaand onze reactie op uw vragen. 

1. In het bestek van de aannemer wordt voor geheel Leusden één beeldkwaliteitsniveau (C) 
geëist. Hierin wordt het minimale niveau dat dient te worden gerealiseerd omschreven. 
Hierop voeren wij controles uit. Het kan zijn dat op bepaalde momenten een hoger 
(netter) niveau wordt gerealiseerd dan geëist. Bijvoorbeeld wanneer er net een 
onderhoudsbeurt is uitgevoerd. De aannemer kan (economische of logistieke) redenen 
hebben sommige vakken (structureel) op een hoger niveau te houden. Dit past binnen de 
bestekseisen die zijn gesteld. 

Het is ook mogelijk dat op locaties sprake is van zelfwerkzaamheid door bewoners, 
waardoor een hogere beeldkwaliteit zichtbaar wordt. Binnen de huidige werkwijze, waarin 
participatie van bewoners zeer gewenst is, wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, zal dit op 
steeds meer locaties zichtbaar worden. 

2. Veranderen de werkwijzen en trends zijn niet vanaf het begin voor iedereen begrijpelijk. 
Veelal schuilt een logica achter zaken die op straat ogenschijnlijk onbegrijpelijk lijken. 
Uiteraard zijn wij, eventueel samen met de aannemer, graag bereid om uitleg te geven 
over de visie, de werkwijze en de praktische veranderingen die voor u zichtbaar kunnen 
worden. 
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3. Uit bovenstaande antwoorden zult u kunnen opmaken dat wij niet veel kunnen doen aan 
de verschillen in de beeldkwaliteit die u waarneemt. Wij hebben recent gecontroleerd of 
wij op dit moment (week 32) de verschillen ook waarnemen. Wij denken dat er op dit 
moment een redelijke eenheid zichtbaar is. Mogelijk kan de aannemer u een aanvullende 
toelichting geven op de werkwijze, waardoor voor u meer duidelijkheid ontstaat. 

Naar aanleiding van uw opmerkingen over de specifieke locaties Pater Stormstraat - Walter 
van Amersfoortstraat, in vergelijking tot Ruurd Visserstraat e.o. het volgende: wat hier vooral 
zichtbaar is, is het verschil tussen 'gazon' en 'ruw gras'. Gazon wordt regelmatig gemaaid 
omdat hiervoor een maximale graslengte binnen beeldkwaliteitsniveau C is opgegeven. 

Ruw gras wordt 1x per jaar gemaaid, daarnaast worden lx per jaar de randen (1 e meter) 
gemaaid zodat de overlast van overhangend groen wordt beperkt. Wanneer een strook ruw 
gras zodanig smal is dat de randen aan weerszijden elkaar bijna raken, wordt de gehele 
strook 2x per jaar gemaaid. Ruw gras heeft tevens een ecologische functie voor flora en 
fauna, daarom worden soms verbindingen van stroken ruw gras door de woonomgeving 
gezocht die minder logisch lijken. 

Met vriendelijke groet. 
Burgemeester en wethouders van Leusden, 

E.[^Lucütenbtirg 
directeur-secretaris 

mevrouw drs. A Vjermeulen 
burgemeester 
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