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Geacht college,

Onlangs zagen we dat de perkjes met gemeentewapen (van de oude gemeente Heino) bij de
toegangswegen van Heino zijn leeggemaakt, en op orde gemaakt. Deze week werden de eerste
beplanting weer aangebracht. Het leidde tot grote tevredenheid: eindelijk krijgen de perkjes weer de
uitstraling van weleer.
Echter: toen we -voor alle zekerheid- checkten of inderdaad het oude gemeentewapen weer in ere
zou worden hersteld, vernamen we dat dit niet het geval is. Ons werd verteld dat in overleg met PB
Heino gekozen is voor handhaving van de buitenrand en de verdere opvulling zou gebeuren met
struiken, dus zónder het gemeentewapen.
Dit verbaast ons zeer.
Deze perkjes zijn aangelegd in 1986 ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Heino en vormen
dus onderdeel van het lokaal erfgoed. Daarnaast passen ze uitstekend in het door iedereen gedeelde
streven het dorp mooi te maken.
We hebben onze verbazing kenbaar gemaakt bij de afdeling Beheer en Onderhoud. Zij hebben
inmiddels aangegeven de werkzaamheden even ‘on hold’ te zetten. Daar zijn we blij mee.
Graag zouden we zien dat het college het gesprek met het bestuur van Plaatselijk Belang heropent,
met als insteek om de perkjes weer in ere te herstellen (en dan ook als historisch erfgoed te
onderhouden).
Mocht het college en/of het bestuur van PB Heino een andere mening zijn toegedaan, dan verzoeken
we u en/of het PB Bestuur deze mening te toetsen aan de mening van de inwoners van Heino.
Overigens zijn we als BurgerBelangen van mening dat het onderhoud van het openbaar groen, en
zeker het erfgoed, tot de kerntaken van de gemeente behoort.
Onze vragen:
Bent u bereid het overleg met PB Heino te heropenen, met bovenstaande als inzet.
Bent u het met ons eens dat het onderhoud van het openbaar groen, inclusief het erfgoed, tot de
kerntaak van de gemeente behoort.
Met vriendelijke groet,
Vriendelijke groet,
Fractie BurgerBelangen, namens deze
Ben Nijboer

