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Geachte heer, mevrouw,
Tijdens uw vragenuur van donderdag 16 januari zijn een aantal vragen gesteld, waarvan is
toegezegd dat deze schriftelijk worden beantwoord.
De heer Den Elzen heeft 2 vragen gesteld t.w. over de bomen bij winkelcentrum Linquenda
en over de werkzaamheden bij Nierop te Nieuw-Vennep.
Antwoord: In het centrum Linquenda vinden op dit moment verschillende werkzaamheden
plaats;
Door de stormen zijn diverse bomen omgegaan. Deze boomstronken worden de
komende weken verwijderd. Soms worden deze verwijderd met een kraanwagen, omdat
het te nat is voor een stronkenfrees. De schade aan het gazon wordt vervolgens
hersteld. Overigens bedroeg de totale stormschade € 421.250,--. Of de bomen
teruggeplaatst kunnen worden is dus afhankelijk van de vraag of extra dekking voor
deze schade gevonden kan worden. Hiervoor komen wij binnenkort met een voorstel;
Er vindt thans bij de flats een gehele renovatie plaats. Met de aannemer is afgesproken
dat hij de kopse kanten rooit en na realisatie van de renovatie nieuwe beplanting
terugplaatst, na instemming van onze toezichthouder;
In Linquenda is drainage aangelegd om het grondwaterprobleem aan te pakken. Hiervoor
moesten plaatselijk bosschages verwijderd te worden. Inderdaad hebben wij per brief de
bewoners toegezegd dat in oktober/november het groen hersteld zou worden. Helaas zijn
onvoldoende planten besteld. Daarom is in november in een groot deel van Linquenda de
het groen hersteld, maar in Nierop nog niet. Het werk is nog niet gereed en opgeleverd.
Onze toezichthouder heeft met de aannemer de situatie ter plaatse geschouwd en het
ontbrekende groen is besteld. Gelet op de geldende levertijden kan in de eerste week van
februari gestart worden met het herstel van de plantsoenen. Dit laatste uiteraard mits de y j ^ )
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weersomstandigheden het toelaten. Het inzaaien van het gras voor de gazons gebeurt in het
voorjaar.
Voorts heeft het raadslid R. Koster van de fractie van de W D vragen gesteld over het tijdig
legen van de papierbakken.
Antwoord: Eis in het bestek is dat Meerlanden de plicht heeft dermate frequent te legen dat
overvullen niet plaatsvindt. Dit geeft Meerlanden de gelegenheid maatwerk te leveren. In
kernen of wijken, waar weinig wordt aangeleverd, kan een dag worden overgeslagen, zolang
maar geen overvulling plaatsvindt. Alle hotspots w.o. de winkelcentra worden ook op
zaterdag geleegd. In oktober 2013 hebben wij overleg gehad met Meerlanden, na
constatering dat teveel papierbakken na het weekend te vol waren. Vanaf november 2013
worden op zaterdag vanaf 9.00 uur de papierbakken geleegd. Verder wordt op de maandag
eerder gestart met het legen.
Inmiddels is ook het meldingenoverzicht op dit punt over de laatste 10 weken opgevraagd. In
deze periode zijn 26 meldingen over volle papiercontainers binnengekomen. Hierbij 2 voor
winkelcentrum Toolenburg en Skagerrak. Op basis hiervan beoordelen wij of de lediging
voldoende adequaat plaatsvindt. Indien niet dan zal opnieuw met Meerlanden gesproken
worden.
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