
 

  

      

Apeldoorn, 8 februari 2018 

 

Actualiteitsvragen van de SGP voor het college van B&W over het onderhoud van openbaar groen. 

 

‘‘‘‘OOOOnderhoud groen kan deze zomer al beter’nderhoud groen kan deze zomer al beter’nderhoud groen kan deze zomer al beter’nderhoud groen kan deze zomer al beter’    

 

Geacht college, 

Apeldoorn is een stad in het groen. De groene kwaliteit moet wat de SGP betreft versterkt worden. De  

SGP-fractie denkt dat onderhoud aan het openbaar groen in dorpen en in de stad Apeldoorn al in 

2018 verbeterd kan worden. 

 

In aanmerking nemende dat: 

- het voorjaar binnenkort begint; 

- er in de achterliggende jaren flink bezuinigd is op het onderhoud van de openbare ruimte; 

- het groene karakter van Apeldoorn een belangrijk kenmerk van onze gemeente is;  

- het groene karakter bijdraagt aan het toeristisch toplandschap;  

- Apeldoorn in tijden van financieel herstel een beter onderhoudsniveau voor het groen 

verdient; 

- elke Apeldoornse inwoner direct te maken heeft met openbaar groen;  

 

Op 18 januari jl. het ‘concept opgaven groenplan’ besproken en met veel instemming ontvangen is. Dit 

mooie plan is pas ruim 1,5 jaar na de motie ‘Groene blaadjes’ verschenen. Inmiddels is het ‘concept 

opgaven groenplan’ in de PMA politiek besproken. De uitvoeringsplannen als vervolg hierop moeten 

nog gemaakt worden. Uiteraard zijn de onderzoeken en voorbereiding voor een verbeterd 

groenonderhoud in het achterliggende jaar bekeken en onderzocht ter voorbereiding op het ‘concept 

opgaven groenplan’. 

Recent heeft de SGP-fractie vragen gesteld over de kosten en haalbaarheid van onderhoudsniveau A 

naast onderhoudsniveau B voor het openbaar groen. Als vervolg daarop hebben we de volgende 

vragen aan het college:  

1. Wat is er al in 2018 mogelijk om tot een verbeterde uitvoering van het groenonderhoud te 

komen? 

2. Is het mogelijk om de Raad hier begin maart 2018 of eerder over te informeren? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Kloosterman  

Raadslid SGP  


