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Van Sjef van Raamsdonk <ravanta@planet.nl>
Aan: <INFO@DENHELDER.NL>
Datum Zo, mrt 11, 2007 10:08
Onderwerp: stadsbeheer met ?? AU07.00833

Ter attentie van gemeentelijke onderhoudsdienst en de gemeenteraad van Den
Helder " r '-

De bewoners van de Boatex mochten van ene mevrouw N.Hoffman een brief
ontvangen gedateerd 9 februari 2007 waarin melding wordt gemaakt van het
verwijderen van een speeltuin met toebehoren. Het zou niet meer voldoen aan
veilgheidsnormen(zonder enige vermelding van normnummer en datum!!).

Zij vervolgt haar brief door te melden dat het een buurtspeelplek betreft,
waarbij het de bedoeling is dat het onderhoud door de buurt gedaan moet
worden maar dat dit verwaterd is. De hoeveelheid onkruid rondom het
speeltoestel is een indicatie dat er niet of nauwelijks gebruik van wordt
gemaakt en daarom is besloten deze speelplaats op te heffen.

Wie hiertoe besluit wordt niet bekendgemaakt.

Na het verwijderen gaat de gemeente het terrein inrichten als een
bosplantsoen, zoals de bestaande singel.

Het frappante aan dit hele verhaal is dat de gemeente zelf nagenoeg niets
doet aan onderhoud en als het gedaan wordt op een zeer onprofessionele
manier.

1. De Gemeentelijke plantsoenendienst of straatonderhoudsdienst niets doet
aan het onderhoud van het bosplantsoen , de aangrenzende stoep en straat.
Het vuil op de straat wordt niet verwijderd. Op de bijgaande foto is te zien
dat het bladafval van herfst 2006 nog steeds op straat in de goten ligt. Zo
af en toe zie je wel een kostbare zuigwagen de regenafvoerputten leegmaken,
hetgeen niet nodig zou zijn als men een aantal keren in de herfst de
veegwagen door de straat haalt.

2. Onderhoud wordt nagenoeg niet gedaan. Slechts eenmaal per jaar worden de
stoepen van onkruid ontdaan op een manier, welke zeer milieu vervuilend is,
nl een of twee machines die twee dagen met een stinkende dieselmotor een
staalborsteimachine aandrijven waarmee het vuil alleen maar verwijderd wordt
van de top. Een week later groeit het weer net zo leuk door.

3. De heren van de Onderhoudsdienst schoffelen een halve meter van de
stoeptegels in het bosplantsoen en de rest laten zij voor wat het is.

Het vuil laat men gewoon liggen.
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Het bosplantsoen en de straat zien er daarom ook niet uit. Je vraagt je dan
ook af wie hierin de leiding heeft.

In plaats een briefte schrijven was het beter geweest indien deze mevrouw
Hoffman haar tijd had besteed aan:

het uitzoeken of het wel terecht is dat de speeltuin niet aan de"NORMEN"
voldoet

zich beter op de hoogte te stellen door zich regelmatig in de wijk te
begeven

zelf eens een aanvang maakt met het verwijderen van het vuil uit de
straat en het onkruid in de speeltuin, zodat ze dan ook zelf als Stuknummer" AI07 02697
toezichthoudster kan gaan fungeren.
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Kent u de uitdrukking : "Zijn ze bij de Gemeente nou helemaal beschoffeld?!"

Indien je je als gemeente zo onprofessioneel opstelt en dan ook de belasting
weer verhoogt alsof de burger dit toch allemaal maar accepteert, dan vraag
ik mij af wie neemt hier eens echt de regie in handen.

Afsluitend met de woorden van mevrouw Hoffman: "Ik vertrouw erop u hiermede
voldoende te hebben geïnformeerd".

Met vriendelijke groet,

J. van Raamsdonk
Mercurius 65

CC: <redactie.hc@nhd.nl>






