
Reactie WG Groen en Parken op
Reactie gemeenteambtenaren op 1e tussenrapport, dec. 1007.

Hieronder geeft de Werkgroep Groen en Parken haar reactie (in rood aangegeven) op de door
gemeenteambtenaren gemaakte opmerkingen op haar eerste tussenrapport van 12 juni 2007. De
werkgroep meent dat geen der reacties een aanpassing van haar eerste deelrapport noodzakelijk maakt.
Overigens merken we op dat de werkgroep in het kader van goede samenwerking tussen Gemeente,
Rondom Wonen en Wijkvereniging een ambtenaar van de gemeente rijk is, met de inbreng waarvan
terdege rekening wordt gehouden.
Eventueel commentaar gelieve u te richten aan de voorzitter van de werkgroep, Henk Merkus.
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Noot: onder openbaar groen worden hier naast groen en parken ook oppervlaktewater en bijbehorende
oevers verstaan.

In het plan wordt overigens verder weinig over oppervlaktewater gezegd. De kaderrichtlijn waterkwaliteit kan invloed hebben
op het ontwerp; ecovriendelijke inrichting is dus soms niet alleen een optie, maar een voorwaarde.

Dat klopt, maar het komt aan de orde in de buurtplannen, waarmee nu een aanvang is gemaakt. Het eerste
deelrapport is vooral bedoeld om achtergronden en algemene aanbevelingen te geven. We hebben al op
meerdere plaatsen aangegeven dat we graag tevoren op de hoogte zijn van eisen en voorwaarden om daar
maximaal rekening mee te kunnen houden. En dat kan nog steeds.

Pagina 8
Functionele aankleding van de ruimte met fiets- en wandelpad langs de spoorlijn, met aandacht voor
zowel fraai aanzicht als geluidswering.

Geluidswering is nooit bewezen, maar het klinkt aannemelijk dat er bij een mooi beeld minder overlast wordt ervaren.

Naar onze mening zorgen bladeren wel degelijk voor enige geluidsdemping. Bovendien is een mooie
groene aankleding beter dan het uitzicht op de spoorlijn.
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Inrichting van de rotondes langs de Nootdorpseweg met bloeiende beplanting. Zonodig zoekt de
gemeente per rotonde sponsoring van bedrijven.

Dit valt buiten de projectgrens van Pijnacker-Noord.

Wij rekenen de rotondes wel degelijk tot de wijk (net als de lijnen in een sportveld). Bovendien zijn ze de
entree naar de wijk die best aardiger mag zijn. En zelfs als de rotondes niet tot de wijk gerekend mogen
worden, handhaven we onze aanbeveling om de rotondes er – met bloeiende beplanting – mooier te laten
uitzien, al dan niet met sponsoring van bedrijven.
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De gemeente geeft via de wijkvereniging maximale inbreng aan wijkbewoners over inrichting en
onderhoud van het openbare groen, in het kader van wijkgericht werken.

Op de inrichting van het openbaar groen hebben de bewoners volop inspraak via de werkgroep en de wijkvereniging. Hier
wordt de suggestie gewekt, dat alles wat bewoners bovenop de standaard inrichting willen uit de middelen van het wijkgericht
werken gefinancierd kan worden. De middelen in het kader van wijkgericht werken zijn echter ook beperkt en dient over alle
wijken binnen onze gemeente te worden verdeeld. De mate van onderhoud is vastgelegd in het “Beheerplan Onderhoud Groen
Pijnacker-Nootdorp - 2004” en de mate van flexibele inzet van het financiële budget voor standaard onderhoud moet nog
blijken.

Onze interpretatie van maximaal is: alles wat binnen de grenzen van het mogelijke ligt. De inrichting
wordt gefinancierd uit het budget van 7,3 miljoen euro volgens het goedgekeurde Masterplan Noord en
niet uit het budget voor wijkgericht werken. Het onderhoud moet inderdaad worden bekostigd volgens de
regels in het Beheerplan Onderhoud Groen. Dit zal echter volgens plan begin 2008 worden herbezien en
we hebben al enkele keren aangekondigd dat we hierover graag overleg willen voeren met de
desbetreffende ambtena(a)r(en). Want we zijn van oordeel dat een dergelijk beheerplan een goed
evenwicht moet bieden tussen enerzijds de kosten en betaalbaarheid en anderzijds de wenselijkheid van
voldoende onderhoud van een fraaie inrichting ten behoeve van verantwoorde levensduur.
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De commissie zal in de komende maand een inventarisatie maken van soorten en kwaliteit van de
aanwezige beplanting en op basis daarvan voorstellen doen voor renovatie.

De waardevolle bomen zijn in kaart gebracht en bij de ophoging en renovatie dient hier rekening mee te worden gehouden.

De waardevolle bomen zijn inderdaad volgens afspraak in de zomermaanden van 2007 geïnventariseerd
door 3 werkgroepleden met o.a. Jolanda Alsemgeest van de gemeente. In welke mate met waardevolle
bomen rekening kan worden gehouden bij de ophoging hangt af van de mate van de noodzakelijke
ophoging, van de soort bomen en de plaats ervan.
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Bij eventuele vervanging van bomen zullen bomen worden toegepast die een waardige vervanging zijn.

Bomen die een waardige vervanging worden. Volwassen bomen kunnen niet door een vergelijkbare boom vervangen worden.
Een minimale plantmaat van 18-20 cm omtrek kan als standaard gehanteerd worden.

De werkgroep hecht aan het werkwoord zijn in deze zin. Wij menen dat als standaard een minimale
omtrek van 25 á 30 cm (diameter 8 á 9 cm) gehanteerd moet worden in een bestaande wijk als Noord. Dat
geeft de jonge bomen al meteen een beter aanzicht en maakt ze duidelijk minder gevoelig voor
vandalisme. Uiteraard zijn er variaties als gevolg van soort en locatie, bijvoorbeeld hele serie nieuw of
slechts een enkele tussen oudere bomen van dezelfde soort.
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Ook de plaatsing en soort van bankjes en afvalbakken, evenals andere mogelijkheden ter vermindering van
het vele zwerfafval zullen in de volgende fase door de commissie bekeken worden.

Zie voor de uitgangspunten het gemeentelijk document Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).

De werkgroep heeft al eerder aangegeven graag op de hoogte te geraken van de inhoud van het LIOR.
Overigens menen we dat niet alle uitgangspunten en regels ook echt als voorschrift gelezen hoeven te
worden en dat in het geval van een dergelijke grote renovatie van een wijk beargumenteerde afwijking
mogelijk moet zijn.
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De gemeente houdt bij de vaststelling van het Beheerplan Openbare Groen 2008 en bij eventuele planning
van groot onderhoud rekening met de wensen van wijkbewoners, stelt hiervoor in Noord voldoende
budget ter beschikking en ziet toe op volledige uitvoering.

In het 1e kwartaal van 2008 wordt een start gemaakt met het nieuwe groenbeheerplan. Er zijn nog geen afspraken gemaakt
hoe dit t.z.t. gecommuniceerd wordt met eventuele belanghebbenden.

Ook hierboven hebben we al aangegeven dat we graag inbreng willen hebben in het plan in goed overleg
met de desbetreffende ambtena(a)r(en). Want we zijn van oordeel dat een dergelijk beheerplan een goed
evenwicht moet bieden tussen enerzijds de kosten en betaalbaarheid en anderzijds de wenselijkheid van
voldoende onderhoud van een fraaie inrichting ten behoeve van verantwoorde levensduur. Voorts zijn we
van mening dat in verband met de grondige renovatie van onze wijk een echt overleg meer op zijn plaats
is dat een eenzijdige communicatie.

Algemeen
Het plan is voornamelijk gericht op het huidige beheer, wat niet voldoet aan de wensen van de bewoners. De inrichting komt
in het stuk te weinig aan bod.

De huidige inrichting en het huidige beheer is in Noord inderdaad onder de maat. Dat is niet alleen de
mening van bewoners. Niet voor niets wordt ook in het Masterplan gesproken van een saaie wijk, die
grondige renovatie nodig heeft. Ons eerste deelrapport (en vermoedelijk ook het tweede, dat nu op stapel
staat) is vooral bedoeld om achtergrondinformatie en algemene aanbevelingen te geven. Onze
buurtgerichte rapportages, waarmee nu een aanvang is gemaakt, zullen – met maximale inbreng van
bewoners – gedetailleerde plannen voor de verschillende buurten van Noord opleveren.

Namens de Werkgroep Groen en Parken,

Henk Merkus
25 januari 2008.




