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Vraag nr.  : 2020 - 001
Onderwerp  : beplanting plantsoen tussen Cor Gordijnsingel en Engelendaal 

(vervolg op vragen uit 2019)
Vraagsteller: GL – Bob Vastenhoud
Datum  : 15 januari 2020

Sommige zaken vereisen een lange adem. Graag herinner ik wethouder Binnendijk 
aan onderstaande belofte aan de bewoners van Keerpunt 1 & 2 over het plantsoen 
tussen de Engelendaal en de Cor Gordijnsingel. Enkele mooi bloeiende planten 
worden weliswaar mooi gevonden, maar vooral de grote hoeveelheid riet maakt 
het geheel eenzijdig en het siergras/riet groeit snel zo hoog dat de bewoners op de 
begane grond er niet meer overheen kunnen kijken en geïsoleerd raken.
In de raadsvergadering van maandag 4 maart 2019 zegde de wethouder mij toe 
dat hij ter plekke zou gaan kijken en met de bewoners zou spreken over de 
beplanting. Dat leverde enkele  afspraken op, waarvan de bewoners graag willen 
weten in welke mate die zijn uitgevoerd, zeker nu de situatie ter plekke helaas 
toch weer gelijkenissen vertoont met die van vorig jaar.

Mede op hun verzoek stel ik u de volgende vragen:

1. Wat is er terechtgekomen van de afspraak om in het najaar van 2019 
siergras/riet te verwijderen en te vervangen door andere beplanting?
Na de raadsvergadering heeft overleg plaatsgevonden tussen een aantal 
bewoners van Keerpunt 1 & 2 en de gemeente (de wethouder en een 
ambtenaar van de vakafdeling). Afgesproken is het siergras te verwijderen. 
Later bleek in het plantsoen echter hardnekkig onkruid aanwezig te zijn 
welke de overige beplanting overwoekerde. Daarop is besloten alle 



beplanting te verwijderen. Deze werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Eind 
januari wordt het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het plantsoen 
voorgelegd aan (een deel van) de bewoners van Keerpunt 1 & 2. 

2. Wat is er terechtgekomen van de afspraak om de andere beplanting te 
kiezen en plaatsen na overleg met de bewoners?
Deze afspraak wordt, door het eind januari geplande overleg, nagekomen. 

3. Wanneer hebben de omwonenden een plantsoen overeenkomstig hun 
afspraken met u?
De werkzaamheden zijn naar alle waarschijnlijkheid voor eind februari 
uitgevoerd. 


