
Aan de raadsleden van de Gemeente West Betuwe 

 

Geachte heer/mevrouw, 

De gemeente West Betuwe behoort zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van 
groen in de openbare ruimte. Hoe de gemeente dat moet doen, staat in het groenbeleid.  
 
Ik wil hiermee een klacht indienen over de wijze waarop het groen zoals bloemperken, 
gazons en bomen (niet) worden onderhouden, met name in Herwijnen. 
Met betrekking tot de bloemperken, hier wordt niet gesnoeid en onkruidvrij gehouden, 
zodat de planten hieronder lijden en doodgaan.  
De gazons worden slordig en deels helemaal niet meer gemaaid (m.n. in de Zworrelstraat) en 
rondom bomen en langs afscheidingen laat men het maaien maar achterwegen. 
Als klap op de vuurpijl. Vernomen dat er plannen waren om gezonde bomen in de gemeente 
te kappen om te bezuinigen op onderhoud van andere bomen. Het moet toch niet gekker 
worden. Bij andere gemeenten worden zoveel mogelijk nieuwe bomen geplant en in onze 
gemeente worden gezonde bomen gekapt (leuk item voor de media). 
 
Ik heb eind maart/begin april met betrekking tot het onderhoud aan de Kromme Akkers te 
Herwijnen een klacht ingediend bij “Meldpunt Openbare ruimte” en 4 weken later een 
mondelinge reactie ontvangen. 
Ook heb ik 3 e-mails gestuurd naar “Beheer en onderhoud van groen” echter tot heden geen 
enkele schriftelijke reactie ontvangen. 
In 2017 is een gedeelte van de Zworrelstraat en de Kromme Akkers opnieuw bestraat en zijn 
bloemperken aangelegd en ingericht met kostbare bomen en planten. 
De wijze waarop dit groen wordt onderhouden is van een bedroevend niveau en leidt tot 
kapitaalvernietiging zie bijgevoegde foto’s.  
Dit jaar heeft er nog niemand onderhoud gepleegd. 
Het is dat bewoners op de Kromme Akkers deels zelf de bloemperken onkruidvrij hebben 
gemaakt anders waren deze in zijn geheel overwoekerd met onkruid met alle gevolge van 
dien. 
 
De oorzaak van dit alles is m.i. het tekort aan gemeentelijk hoveniers en/of 
hoveniersbedrijven. Sinds de samenvoeging tot West Betuwe schijnt het gemeentelijk 
personeel met meer dan 50% gekrompen te zijn, terwijl ieder jaar de werkgebieden steeds 
groter worden. 
 
Op de website van de gemeente onder “Beheer en onderhoud van groen” staat e.e.a. vol 
met werkwijze en plannen echter in de praktijk komt daar niets van terecht. 



Pagina 2 van 2 

 
Openbare groen is belangrijk voor de inwoners, voor de uitstraling van het dorp, maar groen 
levert ook een bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat.  
 
Een groen dorp is aantrekkelijk om in te wonen en verblijven. Goed onderhouden groen 
zorgt ook voor een waardevermeerdering van woningen. 
 
Geeft de gemeente het goede voorbeeld dan zijn bewoners ook meer geneigd hun eigen 
tuintje (beter) te onderhouden. 

Ik verzoek u als gemeente de situatie te onderzoeken en verneem gaarne welke stappen u 
gaat ondernemen om tot serieuze aanpak van het openbaar groen te komen.  

Met vriendelijke groet, 

A. Gerdessen 
Kromme Akkers 8 
4171 BM Herwijnen 

 


