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De staat van het groenonderhoud in Leiderdorp moet beter. Dat is de aanleiding voor de CDA-
gemeenteraadsfractie in Leiderdorp om bijgevoegd 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. In voorbereiding op die bespreking hebben we de volgende 
vragen: 
 

1. Welke mogelijkheden ziet het college om in het kader van de tegenprestatie mensen met een 

bijstandsuitkering in te zetten voor het groenonderhoud, uiteraard binnen de kaders van de 

vastgestelde notitie over de tegenprestatie? 

De gemeente heeft er voor gekozen de tegenprestatie te benutten om de maatschappelijke 

participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  te bevorderen. Dit betekent  dat 

klantmanagers van werk en inkomen mensen motiveren en stimuleren om op zoek te gaan naar 

vrijwilligersactiviteiten waarmee ze zelf invulling kunnen geven aan de tegenprestatie.  De 

gemeente Leiderdorp kan kenbaar maken dat zij vrijwilligers kan gebruiken in het 

groenonderhoud. Klanten van werk en inkomen kunnen er vervolgens voor kiezen om hier 

uitvoering aan te geven, waarmee ze kunnen voldoen aan de tegenprestatie.   

 

2. Is het college bereid om met andere gemeenten betere alternatieven voor de nu verboden 

Round-up onkruidbestrijding te doen en kan het college aangeven hoe ze dat onderzoek gaan 

doen? 

In de afgelopen 3 jaar hebben we geëxperimenteerd met diverse manieren om onkruid op 

verhardingen te bestrijden, nadat de raad besloten had geen Round-up meer te gebruiken. 
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Vanaf 2016 is Leiderdorp tezamen met Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden begonnen met te 

onderzoeken wat de betere alternatieven voor Round-up onkruidbestrijding op verhardingen 

kunnen zijn. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanbesteding welke vanaf 1 januari 2017 

zal ingaan.  

Het systeem wat hiervoor is gekozen is multifunctioneel. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een 

integrale aanpak d.m.v. hete lucht, branden en vegen. We moeten hierbij aantekenen dat dit 

echter nooit het zelfde niveau als Round-up zal behalen. 

Ook zullen we meer gaan inzetten op het vegen van straatgoten, met name in de buurt van 

kolken. Dit zullen we met onze eigen dienst uitvoeren. 

 

3. In de waarneming van de CDA-fractie zijn er steeds minder ‘handjes’ die het openbaar groen 

bijhouden. Kan het college op een rij zetten hoeveel  mensen, zowel eigen personeel als van DZB 

als externen, buiten worden ingezet en hoe dat aantal is veranderd de afgelopen vijf jaar? 

Het aantal is niet veranderd. Wat wel veranderd is, en ervoor heeft gezorgd dat er meer gedaan 

moet worden met hetzelfde aantal medewerkers: 

- De areaal uitbreidingen zoals het Weteringpark, de Boomgaardlaan of Het Heerlijk Recht. 

- De veranderde weersomstandigheden (meer vocht en warmte in het voorjaar en natte 

zomers) 

- Het bewerkelijke groen wat erbij is gekomen. 

Daarnaast is het zo dat omdat er geen Round-up meer wordt gebruikt er veel onkruid tot bloei 

komt en verwaaid in de plantsoenen, waardoor er überhaupt meer onkruid in de plantsoenen tot 

wasdom komt. 

 

4. Wanneer kunnen we een plan van aanpak van het college tegemoet zien ter verbetering van de 

kwaliteit van het groenonderhoud? 

Het plan van aanpak is als volgt: 

1. Meer inzet op het vegen van straatgoten, ook waar deze moeilijk bereikbaar zijn. Gevolg 

hiervan is een effectievere bestrijding van onkruid op verharding omdat het sediment wordt 

weggenomen. (ingang over ca. 6 weken) 

2. De nieuwe methode van onkruidbestrijding. Dit is een nieuwe methode waar de eerste 

ervaringen van andere gemeenten positief bij zijn. (ingang 2017) 

3. Het zonder vertraging inzetten van omvormingen van sierplantsoenen naar gazon. Dit is het 

gevolg  van de taakstelling op groen van 2013 en is al verwerkt in IBOR. Dit betekent dat 

burgers  niet meer de keuze hebben om te kiezen voor sierplantsoen, tenzij het onderhoud 

voor langere termijn door de buurt zelf gedaan gaat worden. (per direct) 

4. Bij nieuwe aanplant rekening houden met bodem-bedekkende soorten. (per direct) 

5. Meer handhaving en aanschrijvingen op overhangend groen vanuit particuliere tuinen. (per 

direct, indien genoeg ruimte bij Handhaving) 

6. Het kenbaar maken bij de klantmanagers van werk en inkomen dat Gemeentewerken de 

inzet van vrijwilligers in het groenonderhoud goed kan gebruiken. 

 


