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Uw brief van 8 februari 2018

Onderwerp

Raadsvragen over een mooier en
duurzamer Lansingerland

Geachte heer Van der Burg en heer Van den Bogerd,

Op 8 februari 2018 hebben wij uw vragen ontvangen. De vragen gaan over de inrichting, het beheer en
onderhoud van particuliere groenstroken en tuinen en de stimulerende rol die de gemeente daarbij kan
oppakken.
Vraag 1
Onderschrijft het college de noodzaak om Lansingerland beter op de kaart te krijgen als groene,
duurzame en klimaatbestendige gemeente?
Antwoord vraag 1
Ja, wij onderschrijven de noodzaak. Het programma ‘Realistisch Duurzaam’, waarin dit tot uiting komt,
is één van de vijf speerpunten uit het collegeprogramma 2014-2018.
Vraag 2
Onderschrijft het college, dat ook inrichting en onderhoud van tuinen en groenstroken van inwoners en
bedrijven daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren?
Antwoord vraag 2
Ja, wij onderschrijven dat inwoners en bedrijven ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een
mooier en duurzamer Lansingerland.
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Vraag 3
Is het college bereid in kaart te brengen op welke wijze zij zich in kan zetten om samen met
particuliere eigenaren, woningbouwvereniging(en), huurders en bedrijven tot een betere inrichting en
onderhoudssituatie van die tuinen en groenstroken te komen?
Antwoord vraag 3
Wat betreft de inrichting sturen wij de raad in het tweede kwartaal van 2018 een voorstel over een
publiekscampagne. Hiermee inspireren en stimuleren wij onze inwoners om bij te dragen aan een
groenere en klimaatbestendige omgeving. We betrekken daarbij ook alle relevante stakeholders. De
onderhoudssituatie is alleen in geval van ernstige hinder of overlast een aandachtspunt in onze
gesprekken met deze partijen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Ron Jeltema
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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