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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over onderhoudsniveau buitenruimte en
onderhoud van groen

Geachte heer Westbroek,

Op 4 september 2020 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over het onderhoudsniveau van de
buitenruimte en het onderhoud van het groen. In uw brief geeft u aan dat u de laatste tijd meer signalen
over de buitenruimte ontvangt, specifiek met betrekking tot het onderhoud in de verschillende wijken.
Onderstaand treft u onze antwoorden aan.

Hoe staat het met de uitvoering van het ophogen van het onderhoudsniveau voor wegen,
fietspaden , etc.?

In juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot het verhogen van het onderhoudsniveau voor wegen,
fietspaden, borden, markering, lichtmasten en verkeersmeubilair van niveau 'minimaal’ naar 'standaard’
in woongebieden en doorgaande wegen. In 2020 is hiermee gestart.

De lichtmasten met de meeste alg-aanslag zijn dit voorjaar schoongemaakt. Iets wat voorheen niet meer
gebeurde als gevolg van het toenmalige kwaïitettsniveau 'minimaal’. Volgend jaar wordt bekeken welke
lichtmasten dan in aanmerking komen. Jaarlijks kunnen er 600 worden schoongemaakt.

Veel wegmarkeringen zijn begin van de zomer opgefrist met een nieuwe (verf)laag. Door het extra budget
was het mogelijk om meer markeringen op te halen, waardoor het gemiddelde kwaliteitsniveau omhoog is
gegaan

Hetzelfde geldt voor de wegen en fietspaden. Door het extra budget kan méér verharding worden
herstraat of worden voorzien van een nieuwe asfattïaag. Er zijn dit jaar al diverse wegvakken opgeknapt.
Voor komend najaar staan er nog een aantal wegen en fietspaden voor een opknapbeurt in de planning.

Wat betreft de borden en het verkeersmeubilair zijn buiten nog geen zichtbare maatregelen uitgevoerd.
Dit jaar is wel alle bebording en verkeersmeubilair geïnventariseerd en beoordeeld. Daarbij is niet alleen
op het onderhoudsniveau gelet. Er is ook gekeken of er borden verwijderd kunnen worden of dat er
borden ontbreken. Tevens is naar de reflecäeklasse van de verkeersborden gekeken. Dit najaar wordt
een uitvoeringsplanning gemaakt, die over een aantal jaar zal worden uitgespreid.
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Is het college bekend met de klachten over onkruid in de buitenruimte?

Het is het college bekend dat er door het groeizame weer en de Covid-beperkingen klachten zijn
binnengekomen over onkruid, Door de Covid-beperkingen heeft de aannemer moeite om voldoende
personeel in te zetten, waardoor het verwijderen van onkruid minder snel gaat.

Daarnaast zijn er meer klachten in de wijken waar nog met beeldkwaliteit wordt gewerkt, Dit is het geval
in de wijken Bolnes, West, Centrum, Rijsoord en Oostendam. In de wijken Drievliet, Het Zand, Oost en
Slikkeweer wordt sinds vorig jaar gewerkt met frequentie-gestuurd onderhoud_ Daarbij wordt met een
vastgestelde regelmaat (frequentie) al het groen in één keer aangepakt. Daardoor ziet het groen er
kwalitatief beter uit. De bewoners uK de andere wijken merken de verschillen tussen de wijken op en
maken hiervan melding bij de gemeente.

Wat gaat het college doen om de klachten in de toekomst te beperken?

Groeizaam weer en Covid-beperkingen zijn lastig te beïnvloeden. Wat we wel kunnen doen is het verschil
in onderhoud weg nemen door de frequerItiegestuurde methodiek ook in de andere wijken toe te gaan
passen. Hierdoor zal het onbegrip over de verschillen tussen de wijken worden beperkt. Dit najaar
ontvangt u een informatiebäef over de evaluatie van de pilot frequentie-gestuurd onderhoud. Daarin wordt
uitgebreider stil gestaan bij de (positieve) bevindingen. In de concept Begroting 2021 is een structureel
bedrag van € 200.000 opgenomen voor groenonderhoud op basis van frequentie in heel Ridderkerk.

Is het college tevreden met het onderhoud van het groen in de buitenruimte?

Ondanks de extra zware belasting van het groen in Covid-tijd (intensiever gebruik van de buitenruimte,
vandalisme en zwerfvuil/illegale dumpingen) zijn wij tevreden over de inzet en uitvoering van het
onderhoud in de buitenruimte.

Aandacht voor zorgvuldig beheer en onderhoud van het groen blijft een aandachtspunt, zoals ook in de
Visie op Groen is aangegeven
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