
  

 
 

 

Bespreeknotitie 
 
Aan:  raadscommissieleden Stede Broec 
CC:  wethouder B. Nootebos 
Van:  Martien Krijger, namens fractie VVD 
Datum:  zaterdag 3 november 2018 
Onderwerp:  verloedering omgeving Kruisgang, Grootebroek 
 
 
Tijdens de raadscommissievergadering willen wij, de VVD, graag van gedachten wisselen met de andere 
leden van de raadscommissie over bovengenoemd onderwerp. Voor een gerichte discussie is de 
aanleiding beschreven, het probleem dat wij hebben signaleert, de oorzaken van het probleem alsmede de 
mogelijke oplossingsrichting(en). 
 
Probleem 
In het voorjaar heeft mevrouw De Boer ingesproken tijdens de commissievergadering GGZ. Mevrouw De 
Boer schetste haar buurt (omgeving Kruisgang) als een buurt die extra aandacht nodig heeft. Vuilnis storten 
naast in plaats van in de ondergrondse container, grof vuil in het gemeentelijke groen storten, honden 
uitlaten zonder de achtergebleven vervuiling opruimen, de poepzuiger die niet van het pad rijdt, waardoor 
het maar gedeeltelijk wordt opgeruimd, sociale problemen die voor onrust in de buurt zorgen, parkeren van 
personenauto’s en kampers op plaatsen waar het niet kan en mag, vernieling van gemeentelijke 
eigendommen, etc. 
 
Mevrouw De Boer is niet de enige die in haar buurt de verloedering ook zat is. Een frustratie is dat er wel 
klachten gestuurd kunnen worden, maar dat er nauwelijks gecoördineerd en gereageerd wordt. 
 
Er zijn een aantal acties geweest om het ‘probleem’ aan te pakken, maar dit heeft niet geleid tot een 
structurele oplossing.  
 
Gevolg: 
Ruim 50 meldingen vanuit de buurt over bovenstaande problemen, die weliswaar per stuk zijn afgehandeld, 
maar zonder adequate oplossing. Gevolg hiervan is weer dat de buurt zich in de kou gelaten voelt. 
Dit heeft weer geleid tot een nieuw inspreken, maar nu in de raadsvergadering van 27 september jl. 
 
Wij zijn op basis van deze klachten in gesprek gegaan met wethouder Nootebos en ook burgemeester 
Wortelboer schoof aan. Onderkend is dat reacties te veel individueel afgehandeld worden en dat er niet 
wordt gekeken wanneer er sprake is van gecombineerde en gelijkwaardige klachten vanaf een adres of 
een buurt. 
 
Er werd in het gesprek aangegeven dat er een gesprek plaats zou vinden met De Woonschakel en HVC 
 
Op 31 oktober jl.  is dit gesprek geweest met de wethouder, mevrouw De Boer, een medewerker van de 
HVC en een medewerker van de afdeling Openbare Ruimte. Helaas was de Woonschakel hierbij niet 
aanwezig. 
 
Oorzaak 
De oorzaak met betrekking tot de meldingen van deze over-all problemen is het ontbreken van 
communicatie tussen de afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Tevens mist er communicatie 
tussen de organisatie en de HVC, waardoor er geen serieus plan van aanpak kan worden opgesteld om 
mensen die er een zooitje van maken, hierop aan te spreken. Vanuit de buurt is er weinig sociale controle. 
Mogelijk is er sprake van onderhuur. Door onderhuur kan er bijvoorbeeld geen vuil worden gestort in de 
ondergrondse containers. 
 
  



  

 
 

 

Oplossingsrichting 
Signalen over bovenstaande problemen kunnen eerder opgevangen worden als er mensen in de buurten 
rondlopen die aanspreekbaar zijn voor buurtbewoners. Buurtbewoners kunnen deze vervuiling zelf ook 
signaleren en bij de gemeentelijke organisatie bespreekbaar maken.  
 
Een plan van aanpak om verloedering aan te pakken kan zorgen voor draagkracht onder de inwoners om 
deze verloedering samen tegen te gaan. We denken dan aan onderzoek op onderhuur, het regisseren van 
goede verhuur en acties van de HVC. Verder zou Stichting Welzijn Stede Broec vanuit de wijkzorg mogelijk 
een bijdrage kunnen leveren. Met betrekking tot handhaving zouden onze handhavers in dit traject ook een 
rol kunnen gaan spelen. 
 
En wellicht zijn er meer van dit soort problemen in andere delen van onze gemeente. 
 
Graag nodigen wij u uit om met ons hierover van gedachten te wisselen in de vergadering. Graag horen 
wij van de wethouder waar het probleem ligt om het adequaat op te lossen. 
 
 
De fractie van de VVD, 
 
Martien Krijger 
Fractievoorzitter 
 
 
 


