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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens het vragenuur van 19 april zijn een aantal vragen gesteld, waarvan is toegezegd dat
deze schriftelijk worden beantwoord.
De heer Horn heeft gevraagd of er vuilnisbakken geplaatst kunnen worden in Venneperhout
en op de parkeerplaats.
Venneperhout en Zwaansbroek zijn in beheer bij Staatsbosbeheer. Tot OR heden is het
beleid van deze beheerder om geen bakken te plaatsen in recreatiegebieden. De vraag is
wel aanleiding geweest om het veizoek opnieuw bij Staatsbosbeheer onder de aandacht te
brengen. Een reactie is nog niet binnengekomen. Indien dit leidt tot wijziging van beleid bij
Staatsbosbeheer, dan zullen wij u hierover informeren.
De heer Horn heeft ook gevraagd naar de verkeersveiligheidop de geasfalteerde fietspaden
in de Noordrand van Nieuw-Vennep.
Deze vraag vergt nader onderzoek. Hierop komen wij separaat terug.
De heer Heimerikx heeft gevraagd naar de bomen aan de Molenaarslaan.
Onderzoek heeft opgeleverd dat vervanging van de bomen inclusief noodzakelijke
grondverbetering ca é 110.000,-- gaat kosten. Binnen het reguliere budget vervanging van
bomen, kan dit thans niet worden gerealiseerd. In het kader van de VOR2 zijn deze kosten
in de inventarisatie meegenomen. Indien de middelen na vaststelling van de VOR2 door uw
raad beschikbaar komen, zal tot vervanging worden overgegaan.
De heer van Groenigen meldde dat de loopbrug Addingmoor/Geddingmoor van nieuw asfalt
is voorzien. Er is echter asfalt in het water gegooid. Voorts meldde hij dat tenminste l
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bewoner hierover melding heeft gedaan, maar dit heeft niet tot actie alsmede een reactie
geleid.
Wat betreft de meldingen. Er is op 13 april een anonieme melding ingekomen. Deze is
doorgezet naar de cluster Handhaving & Toezicht en het gebiedsmanagement.
Deze melder
heen geen schriftelijke terugmelding ontvangen omdat het om een anonieme melding ging.
Voorts is op 16 april een melding per mail binnengekomen van de hr. W. Blom. Deze heeft
op 17 april per mail een antwoord gekregen met als ingekorte tekst: "melding ontvangen,
melding doorgegeven aan projectleider, verzocht om spoed, zodra nieuwe info bekend wordt
melder op de hoogte gehouden".
Vervolgens is er 25 april telefonisch contact geweest met melder. De melder had het hierbij
over grote stukken asfalt die in het water gedeponeerd waren. Er is een afspraak gemaakt
om samen met de projectleider en een vertegenwoordiger van het bedrijf langs de sloot te
gaan, zodat hij de plekken kan aanwijzen.
Op 27 april vond deze afspraak plaats en melder heeft de plaatsen aangewezen. Hieruit
bleek dat de lezingen van melder en de aannemer erg van elkaar verschillen.
Zo kon niet worden vastgesteld wat en hoeveel er in de sloot is gedumpt.
De aannemer is opgedragen een plan van aanpak te maken om de sloot te gaan baggeren.
Op 3 mei is de sloot gebaggerd en daarbij is geen asfalt naar boven gekomen. H i e ~ a zijn
n
foto's beschikbaar. Nadat de werkzaamheden waren beëindigd, kwam de melder naar buiten
en had een plastic tasje met asfaltstukjes bij zich. Dit asfalt komt echter niet overeen met het
asfalt wat gebruikt is om de bestrating te herzien. Wij kunnen thans niet anders dan
concluderen dan dat op de door melder aangegeven plaats van dumping door ons geen
asfalt is aangetroffen
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In de verwachting hiermee alle vragen (behoudens die van de heer Horn) beantwoord te
hebben.
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