Fractie BurgerBelangen
T.a.v. Ben Nijboer

Onderwerp Perkjes met gemeentewapen, erfgoed

Uw kenmerk
Zaaknummer
18815-2022
Voor informatie Wendy Busscher

Datum
Bijlagen

19-04-2022

Geachte heer Nijboer ,
Op 24 februari 2022 hebben wij een brief van uw fractie ontvangen waarin u vragen stelt over de invulling van de
perkjes bij de toegangswegen in Heino.
U geeft aan dat u in de veronderstelling was dat het oude gemeentewapen in ere zou worden hersteld, nadat de
perkjes bij de toegangswegen van Heino waren leeggemaakt. Bij navraag bij domein Beheer hoorde u echter dat
in overleg met Plaatselijk Belang Heino was gekozen voor een groene buitenrand en dat de binnenzijde met roze
rozen zou worden ingeplant (dus zónder het gemeentewapen).
U vraagt het college om het gesprek met het bestuur van Plaatselijk Belang te heropenen, met als insteek om de
perkjes weer in ere te herstellen (en dan ook als historisch erfgoed te onderhouden).
In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1.

Bent u bereid het overleg met Plaatselijk Belang Heino te heropenen, met bovenstaande als inzet?
Ja. Er is inmiddels meerdere keren contact geweest met Plaatselijk Belang Heino over de invulling binnen de
groene buitenrand. Er zijn twee voorstellen over de invulling met het oude gemeentewapen naar hen
gestuurd. Hierover bent u ook ambtelijk geïnformeerd. We zijn in afwachting van de keuze die door Plaatselijk
Belang Heino gemaakt wordt.

2.

Bent u het met ons eens dat het onderhoud van het openbaar groen, inclusief het erfgoed, tot de kerntaak van
de gemeente behoort.
Het onderhoud van het openbaar groen behoort tot de kerntaak van de gemeente. De raad heeft in 2014, bij
het vaststellen van de IVOR, besloten om de centrumgebieden, entrees en toegangsgebieden te onderhouden
op kwaliteitsniveau Basis (B) en alle overige gebieden op kwaliteitsniveau Laag (C).
De invulling van de groene buitenrand met beplanting die het oude wapen vorm geven, vraagt meer
onderhoud dan in 2014 is afgesproken.
Daarnaast proberen we natuurlijk ook de betrokkenheid van onze inwoners bij de openbare (groene) ruimte te
vergroten. Bij het faciliteren van inwonersinitiatieven wordt aan initiatiefnemers gevraagd om het “extra
onderhoud” dat uit een initiatief voortkomt te organiseren met de buurt, met als mooie opbrengst dat de
saamhorigheid en de betrokkenheid in zo’n buurt veelal wordt vergroot. We hebben al mooie voorbeelden van
Groen Samen Doen.
Ook hier proberen we via Plaatselijk Belang afspraken te maken over het onderhoud van de perkjes met het
gemeentewapen.

Wij gaan ervan uit dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw vragen en u voldoende hebben
geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Wendy Busscher (0682520154).
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