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Geachte heer, mevrouw. 

Op 29 september 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over 
groenonderhoud Lichterstraat-van der Pollstraat te Nieuw-Vennep. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Is het college bereid nog dit najaar afval te laten verwijderen en het onkruid te snoeien? 

Antwoord: Ja, in principe wel, maar dit is afhankelijk van de oplevering van de nog in gebruik 
zijnde volkstuintjes. Er zijn op dit moment nog elf lopende huurcontracten. Deze contracten 
gaan wij eerst opzeggen en de huurders worden in de gelegenheid gesteld om in het 
voorjaar van 2014 een nieuwe tuin te huren op een af te scheiden deel van het terrein. 

Vraag 2: 
Is het college bereid de niet gebruikte volkstuinen met regelmaat te laten onderhouden tot 
een nieuwe bestemming wordt gerealiseerd? 

Antwoord: 
Ja. Het vrijkomende terrein zal eerst geheel worden leeggehaald. Daarna wordt het 
ingezaaid met gras en meerdere keren per jaar gemaaid volgens het beheerkwaliteitplan 
(BKP). 

Vraag 3: 
Is het college bereid in overleg te treden met Ymere om te bewerkstelligen dat de 
achtertuinen van de leegstaande panden in de Jonkheer van de Pollstraat in goede staat 
gebracht en gehouden worden? 
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Antwoord: 
Ja. 

Vraag 4: 
Wat is het beleid van het college met betrekking tot het onderhoud van tijdelijke open 
plekken in Haarlemmermeer? 

Antwoord: 
Tijdelijke open plekken die in eigendom zijn bij de gemeente worden afhankelijk van de 
gebruiksmogelijkheden tijdelijk in bruikleen gegeven, verhuurd of verpacht of worden 
ingezaaid met gras en gemaaid. 

Ook zijn er open plekken binnen de bebouwde kom die niet in eigendom van de gemeente 
zijn. Door uitstel van bouwactiviteiten wordt op deze percelen veelal geen onderhoud 
gepleegd, waardoor het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte wordt geschaad. Wij 
onderzoeken thans welke mogelijkheden de gemeente heeft om maatregelen te treffen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

hoogachtend, 
iurg^rheester en wethouders van de gemeente Haademmermeer, 
e se ci etaris, de\ufgemeester, 

drs. G.l^rBfugman 
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