
Op 27 mei jl. en aanvullend op 4 juni heeft de CDA-fractie technische vragen gesteld over de openbare 
ruimte. Deze mail voorziet in de beantwoording ervan. 
 

Vraag 1 

In voormalig Lingewaal werden de openbare fruitbomen jaarlijks gesnoeid en verzorgd. Als 

fruitgemeente lijkt het ons als CDA niet meer dan gebruikelijk deze bomen jaarlijks te snoeien. Wat 

is de reden dat dit nu niet meer jaarlijks gebeurd? 

De fruitbomen in voormalig Lingewaal werden inderdaad 1 keer per jaar gesnoeid. Na de overgang 

naar gemeente West Betuwe is het areaal substantieel uitgebreid. In het groenbudget was het 

afgelopen jaar erg zoeken naar een goed balans. Als gevolg van de herindeling is op enkele 

onderdelen terughoudend omgegaan met het besteden van budgetten, omdat de kosten en budgetten 

(nog) niet volledig in beeld waren. Om grip hierop te houden is er in het voorjaar 2019 de afweging 

gemaakt om niet alle fruitbomen in de snoeicyclus mee te nemen. De overweging hierbij is geweest 

dat uitstel van een jaar geen problemen voor de toestaan van de boom oplevert. Hierop lopen we 

vooruit op het nieuwe groenbeleidsplan waar een cyclus van 2 jaar standaard is in verband met de 

kosten. 

 

Vraag 2 

De verzorging van de algemene begraafplaats aan de Peperstraat in Herwijnen is sinds Lingewaal 

opgegaan is in West Betuwe ernstig achter uit gegaan! Is dit bekend bij het College? Wat denken zij 

hieraan te gaan doen? 

De verzorging van de algemene begraafplaats in Herwijnen voldoet aan de in het 

begraafplaatsbeleidsplan gestelde beeldkwaliteit. Dit is door de gebiedsbeheerder in de voorgaande 

week nogmaals vastgesteld. Het is natuurlijk mogelijk dat de constatering/constateringen 

heeft/hebben plaatsgevonden net voordat er een onderhoudsronde is geweest. Deze begraafplaats 

krijgt dezelfde aandacht als alle overige begraafplaatsen in onze gemeente. De betreffende 

gebiedsploeg is hier zeer secuur in, maar kan ook niet voorkomen dat het te allen tijde schoon is. In 

heel het land is het beeld dat met het huidige handmatige en machinale beheer het niveau sneller 

achteruitgaat dan met chemische bestrijding. Meer en vaker inzet is nodig, maar ook hier wordt 

gezocht naar een balans in kosten en het gevraagd niveau. Dit zal door schaalgrote, personele- en 

budgetbeperkingen niet altijd hetzelfde zijn zoals men gewend was. 

 

Vraag 3 

Op diverse plaatsen puilen de openbare vuilnisbakken over en wordt dit afval automatisch 

zwerfafval. Is dit bekend bij het College? Wat denken of kunnen zij hier aan gaan doen? 

De afvalbakken in de gemeente West Betuwe worden, zoals vastgelegd in de DVO, door de AVRI 

geleegd. Zij werken hierbij met een monitoringssysteem om vul- en legingsgraad in vast te leggen. 

Deze gegevens worden 1 keer per kwartaal geanalyseerd waarbij er gekeken wordt waar bijgestuurd 

moet worden. Deze bijsturing vindt in overleg met de gemeente en AVRI plaats. De legingsgraad en 

locatie van alle bakken is nog niet overal optimaal, dat is bekend. Het heeft alleen tijd nodig om hier de 

optimale balans in te vinden. Ook hier wordt gezocht naar een balans tussen kosten en beeld. De 

budgetten zijn niet toereikend om de afvalbakken meerdere malen per week te legen. Daarnaast zijn er 

door de introductie van ondergrondse containers, weersomstandigheden en nu de coronacrisis enkele 

grote veranderingen in het gedrag van inwoners. Het is daarmee lastig om alle gegevens goed bij 
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elkaar te krijgen en maatwerk is nodig. Dit gaat zeker niet overal goed, maar er wordt getracht 

problemen zo veel als mogelijk te lokaliseren en op te lossen. We verwijzen hierbij ook door naar ons 

meldsysteem, waardoor we de locaties ook inzichtelijk krijgen en gericht actie kunnen ondernemen. 

 

Vraag 4 

Enkele jaren geleden heeft de heer Kerkhof, Kolstraat Herwijnen i.h.k.v. Actie snippergroen een 

strook overgedragen aan de gemeente Lingewaal. Die hielden dit keurig bij. Helaas moet hij nu 

constateren dat onderhoud te wensen overlaat. Deze meneer van 80 is zelf al aan het snoeien 

gegaan. Ontsteking aan de hand vanwege doorns is inmiddels genezen. Heeft hier reeds tweemaal 

over gemaild met gemeente maar nog niet eens een ontvangstbevestiging gehad. Kan meneer een 

antwoord krijgen voor wanneer onderhoudswerkzaamheden gepland zijn? 

Het is bekend dat de groenstrook aan de Kolstraat in Herwijnen een lastige locatie is, dit door de 

ligging en groeiomstandigheden. Helaas is deze strook inderdaad met een onderhoudsronde vergeten. 

Afgelopen periode hebben onze eigen groenploegen in de kernen geen werkzaamheden uitgevoerd 

vanwege de coronacrisis om besmetting en stagnatie van primaire taken te voorkomen. De 

werkzaamheden in de kernen werden door aannemers opgepakt en die hebben dit stuk gemist. 

Hierover is inmiddels ook met meneer Kerkhof contact over geweest en is hiervoor excuses 

aangeboden.  Dit was overigens ook door de gebiedsploeg geconstateerd en zij zullen in week 24 ook 

direct uitgebreid onderhoud plegen. Daarnaast wordt er een omvormingsplan voor de groenstrook 

gemaakt om herhaling in de toekomst te voorkomen. Door de ligging (droog, verkeerde ondergrond en 

uit de route) is dit noodzakelijk.  
 
 

 


