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Beantwoording vraag art. 33 RvO
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O. Wijnhoven

Geachte heer Hendricks,
Op 5 juni 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
onveilige situaties door niet gesnoeide hagen.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
De ligusterhagen bij de ingangen/uitgangen van basisschool Keuningshöfke in
Koningsbosch hebben inmiddels een hoogte van ongeveer 1.30 m bereikt. Het moge
duidelijk zijn dat alle jongere leerlingen kleiner zijn en dus geen zicht hebben op het
naderende autoverkeer en fietsers. Het rijdende verkeer heeft geen zicht op de kinderen
omdat die naderen door een sluis van groen. Kortom een levensgevaarlijke situatie. Het is
begrijpelijk dat het snoeien van hagen stelselmatig gebeurt omdat men niet op alle plekken
tegelijk kan werken. Echter als op zeer gevaarlijke punten, zoals hierboven beschreven pas
op het einde van de snoeiwerkzaamheden wordt gesnoeid lopen kinderen en hun ouders
onnodig, weken- of maandenlang, grote risico's. Wij kunnen ons voorstellen dat in onze
gemeente meer van deze situaties voorkomen. Bovenstaande is voor ons aanleiding om de
volgende vragen aan het college te stellen:
Vraag 1:
Antwoord:

Vraag 2:

Is het college met ons van mening dat uitgangen van scholen voor iedereen,
voor kinderen in het bijzonder, overzichtelijk moeten zijn?
Ja, het college deelt deze mening. Echter, vraagt het college ook begrip voor het feit
dat uit praktisch oogpunt niet overal en tegelijkertijd overzichtelijke situaties
gegarandeerd kunnen worden. De weggebruiker heeft daarnaast ook zelf een
verantwoordelijkheid waar het gaat om veilig gebruik van de weg c.q. kan kiezen
om een andere (veiligere) route te gebruiken.
Op welke termijn ontwikkelt de gemeente (snoei)beleid om extra risico's voor
kinderen in het verkeer te vermijden?
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Antwoord:

Het college gaat geen aanvullend (snoei)beleid ontwikkelen. Het college is van
mening dat het huidige beleid en beheer voldoende voorziet in een deskundige
aanpak van het groenbeheer.

Vraag 3:

Waarom wordt op plekken, zoals bij schooluitgangen in onze gemeente geen
voorrang gegeven aan snoeiwerkzaamheden om gevaarlijke situaties te
voorkomen?
Uit praktisch oogpunt kan niet overal tegelijkertijd het beheer van hagen c.q.
snoeimaatregelen getroffen worden. Erzijn meer plekken in deze gemeentewaar
(verschillende typen) hagen voorkomen, en dus tegelijkertijd - en tijdelijk van aard voor overlast kunnen zorgen. Op basis van bestendig beheer en
groeiomstandigheden worden hagen daarom in mei/juni en augustus /september
geknipt.

Antwoord:

Vraag 4:

Antwoord:

Vraag 5:
Antwoord:

Op welke wijze en op welke termijn gaat het college dergelijke gevaarlijke
uitgangen in kaart brengen, met name bij scholen binnen onze gemeente,
zodat er met voorrang gesnoeid kan worden en ongelukken voorkomen
kunnen worden?
Het college zal niet actief deze locaties in kaart gaan brengen. Wel zal het college
bij zijn onderhoudsaannemer aandacht vragen om hier tijdens de uitvoering van het
onderhoud rekening mee te houden.
Waarom leiden recente meldingen van een burger en een melding middels de
Buiten Beter app niet tot actie als veiligheid in het geding is?
Het college herkent zich niet in deze constatering. Zie ook beantwoording vraag 6.

Vraag 6:

Met klem vragen we u of de ligusterhaag bij Keuningshöfke aan de Philips II
straat in Koningsbosch op korte termijn alsnog met voorrang wordt
gesnoeid, zodat onrust en gevaar worden weggenomen?
Antwoord:
Betreffende onderhoudsaannemer heeft aangegeven dat het onderhoud op deze
locatie op 8-6-2018 zal worden uitgevoerd.
Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering wo den geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeesteren wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
Pagina 2 van 2 - 573934

