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Leiderdorp wordt door inwoners gezien als een dorp waar het prettig wonen is en 
waar  veel  groen  is.  Over  de staat  van  het  groenonderhoud zijn  veel  burgers 
ontevreden. Als fractie krijgen we hier veel signalen over. Het is een onderwerp 
wat al jaren speelt. Bezuinigingen de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat 
er minder geld beschikbaar is. Het verbod op het gebruik van Round-up zonder 
tot nu toe effectieve alternatieven is ook een verklaring. Maar ook de uitvoering 
binnen bestaand beleid en bestaande kaders kan beter.  

Dit is de aanleiding voor de CDA-gemeenteraadsfractie in Leiderdorp om een plan 
uit te brengen om het groenonderhoud te verbeteren in Leiderdorp. Wij willen dit 
plan graag in het politiek forum en de gemeenteraad bespreken met de andere 
fracties en met het college. 

De CDA – fractie heeft een aantal doelen met dit plan:
1. Politieke discussie binnen de gemeenteraad of we voldoende middelen ter 

beschikking stellen voor een aanvaardbare staat van het openbaar groen.
2. Onderzoek door het college van BenW naar:

a) Overeenkomsten  en  verschillen  met  andere  gemeenten,  juist  ook  in 
vergelijking  met  gemeenten  in  de  omgeving  waar  de  staat  van  het 
onderhoud er beter uit ziet (bijvoorbeeld Zoeterwoude, Voorschoten of 
Katwijk),  komt  dat  omdat  er  meer  middelen ter  beschikking worden 
gesteld of omdat de kwaliteit van de uitvoering beter is?

b) Onderzoek met andere gemeenten naar biologische alternatieven voor 
Round-upbestrijding  omdat  huidige  alternatieven  nog  onvoldoende 
voldoen. 

3. Een beter samenspel organiseren tussen de gemeente en inwoners die zelf 
een bijdrage willen leveren aan het groenonderhoud.

4. Suggesties aan het college voor een plan van aanpak voor het verbeteren 
van de uitvoering van het groenonderhoud.

In dit plan zullen we op deze vier onderdelen voorstellen doen.





1. Voldoende middelen?
De CDA-fractie  wil  in  de gemeenteraad de discussie  voeren of  we voldoende 
middelen ter beschikking stellen voor groenonderhoud of dat het mogelijk zou 
moeten zijn binnen bestaande financiële kaders de kwaliteit van de uitvoering 
sterk  te  verbeteren.  Basis  voor  deze  discussie  is  het  onder  2a  gevraagde 
onderzoek. 

2. Onderzoek door het college
De CDA-fractie wil dat het college twee dingen gaat onderzoeken

a) Onderzoek  naar  de  overeenkomsten  en  verschillen  met  andere 
gemeenten, juist ook in vergelijking met gemeenten in de omgeving 
waar  de  staat  van  het  onderhoud  er  beter  uit  ziet  (bijvoorbeeld 
Zoeterwoude,  Voorschoten  of  Katwijk).  Komt  dat  omdat  er  meer 
middelen ter beschikking worden gesteld of omdat de kwaliteit van de 
uitvoering beter is?

b) Onderzoek met andere gemeenten naar biologische alternatieven voor 
Round-upbestrijding  omdat  huidige  alternatieven  nog  onvoldoende 
voldoen. 

3. Beter samenspel tussen gemeente en burgers
a) Ga met aantal maatschappelijke organisaties in Leiderdorp  een dag per 

jaar organiseren waarop  buurten en  straten met elkaar  het  onderhoud 
aanpakken. De gemeente faciliteert dat. Waar mogelijk wordt aangesloten 
bij  landelijke  initiatieven,  zoals  Nederland  Schoon.  (Nederland  Schoon 
heeft  vooral  betrekking  op  zwerfafval,  maar  is  een  vergelijkbaar  type 
activiteit). Zo’n dag is ook een mooie gelegenheid om als straat met elkaar 
buurtbarbecue ed te doen.

b) Publiceer via gemeente aan huis en op de website van te voren wanneer 
er  waar  geveegd wordt,  zodat  inwoners  daar  rekening  mee  kunnen 
houden door ervoor te zorgen dat hun auto er niet staat. Door het verbod 
op  chemische  onkruidbestrijding  is  vegen  des  te  belangrijker.  Omdat 
Leiderdorpers  nu  niet  zien aankomen wanneer  er  waar  geveegd wordt, 
kunnen ze er ook geen rekening mee houden. 

c) Ga als college en ambtelijke organisatie  maandelijks met burgers op 
pad om  vast  te  stellen  of  beeldkwaliteit  B,  de  beeldkwaliteit  van  het 
openbaar groen zoals die voor de hele gemeente in vastgesteld wordt, 
gehaald wordt.  Zo niet,  maak dan concreet binnen welke termijn je  als 
gemeente maatregelen gaat nemen om dat op te lossen. Op deze manier 
gaat de beeldkwaliteit echt functioneren. 

d) Zie er op toe dat bewoners zelf beter het  overhangend groen snoeien. 
Dat  kan  alleen als  de  gemeente  haar  eigen werk beter  op  orde  heeft. 
Mocht de gemeente overhangend groen constateren, dan moet ze dat bij 
bewoners  aangeven.  Reageren  ze  daar  niet  op,  dan  verwijderd  de 
gemeente het, dan is de rekening voor bewoners. 



4. Suggesties  richting  het  college  voor  een  plan  van  aanpak  ter 
verbetering van het groenonderhoud

a) Zet  in  kader  van de  tegenprestatie  mensen  die  een  uitkering 
ontvangen  en  die  een  bijdrage  kunnen  leveren  in  voor 
groenonderhoud. De tegenprestatie is bedoeld voor: Het naar vermogen 
verrichten van door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk 
nuttige  werkzaamheden  die  worden  verricht  naast  of  in  aanvulling  op 
reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
Wij  stellen  voor  om binnen de  wettelijke  kaders  van  de  tegenprestatie 
mensen  die  een  uitkering  ontvangen  en  geen  vrijwilligerswerk  doen  of 
mantelzorgtaken verrichten, aanvullend op het gemeentelijk personeel in 
te  zetten.  Sowieso  is  een  impuls  nodig  om de  tegenprestatie  vorm te 
geven,  want  wij  krijgen  signalen dat  het  nog nauwelijks  ingezet  wordt. 
Begeleidingskosten kunnen gedekt worden vanuit de reintegratiemiddelen. 

b) Ga  veel  meer  machinaal  vegen, dat  is  op  dit  moment  het  beste 
alternatief voor chemische onkruidbestrijding. Het branden van onkruid en 
het bestrijden met warm water levert weinig op. 

c) In de waarneming van de CDA-fractie zijn er steeds minder ‘handjes’ die 
het openbaar groen bijhouden. Het CDA zal het college vragen om op een 
rij  te zetten of dit klopt. Zonder chemische onkruidbestrijding is er veel 
handwerk nodig om het groen er aanvaardbaar uit te zien. Er zijn meer 
handjes nodig dus!

d) AH Vrij wordt nu als externe partij ingezet om met warm water onkruid te 
bestrijden.  Maak  als  gemeente prestatieafspraken over  de  gewenste 
beeldkwaliteit die hun inzet moet opleveren en verbind financiële sancties 
aan het niet nakomen. 

e) Het  beleid  rond  bloemrijke  bermen wat  door  de  gemeenteraad  is 
vastgesteld,  wordt  niet  altijd  nagekomen.  Vaak  wordt  er  veel  te  vroeg 
gemaaid.  Houd  je  aan  het  beleid  dat  is  vastgesteld  over  bloemrijke 
bermen. 

f) Het machinale vegen gaat niet goed op dit moment. Er wordt in de putten 
geveegd,  zonder dat  de putten daarna handmatig  worden leeggehaald. 
Daardoor  ontstaat  ophoping  van  aarde  en  nieuw  onkruid.  Loop  de 
geveegde goten dus handmatig na. 

g) Beëindig de strikte scheiding tussen het onderhoud van de straten en 
stoepen (grijs) en de perken (het groen). Burgers beoordelen dat als één. 
Werk uit of het mogelijk is om personeel dat de perken onderhoudt, ook in 
te zetten om onkruid op straten en stoepen weg te halen. 


