SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Registratienummer

:

Datum: 8 februari 2018
Aan de voorzitter van de raad
Stellers van de vragen:
Johan van der Burg en Gert-Jan van den Bogerd, CDA
Onderwerp: Samen aan zet voor een mooier en duurzamer Lansingerland
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Onderschrijft het college de noodzaak om Lansingerland beter op de kaart te
krijgen als groene, duurzame en klimaatbestendige gemeente?
2. Onderschrijft het college, dat ook inrichting en onderhoud van tuinen en
groenstroken van inwoners en bedrijven daaraan een belangrijke bijdrage
kunnen leveren?
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?

Toelichting:
Lansingerland wil een aantrekkelijke woon- en werkgemeente zijn en spant zich daar
voortdurend voor in. Goed onderhouden groen is daarbij een belangrijke component.
Zo worden onderdelen van het groenonderhoud weer van niveau C naar B gebracht.
Ook spant de gemeente zich in om de openbare ruimte meer klimaatbestendig en
duurzamer in te richten en onderhouden. Hierbij worden inwoners en bedrijven actief
betrokken.
Deze gezamenlijke inzet kan echter veel meer effect krijgen als ook alle aangrenzende
tuinen en groenstroken van inwoners en bedrijven aan de beeldkwaliteit bijdragen. Op
dit moment komt het, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, regelmatig voor dat
tuinen en groenstroken bij woningen en bedrijven niet of nauwelijks worden
onderhouden of een rommelige uitstraling hebben. Ook aan de inrichting valt soms veel
te verbeteren. Het aanzien van een straat of zelfs wijk wordt sterk bepaald door de
aanwezige tuinen en groenstroken. Het CDA vindt daarom dat hier een gezamenlijke
uitdaging ligt voor gemeente, particuliere eigenaren, woningbouwvereniging(en),
huurders en bedrijven. Voor de gemeente ziet het CDA een rol in het geven van
voorlichting en informatie over een duurzame en klimaatbestendige tuin. Ook aan
beheer en onderhoud moet daarbij nadrukkelijk veel aandacht worden besteed.

Ondertekening en naam,
Johan van der Burg en Gert-Jan van den Bogerd, CDA

Wijze van indienen van schriftelijke vragen:
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (…)
(art. 37, derde lid Reglement van orde van de raad).

