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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp betreffende Onderhoud openbare ruimte in Julianadorp 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 5 juli 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp onder verwijzing naar artikel 
36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over 
Onderhoud openbare ruimte in Julianadorp, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Voorgaande jaren werden de diverse grasvelden en groenstroken in de openbare ruimte in Julianadorp 
onderhouden door een bedrijf uit de regio. Dit bedrijf pakte dit grondig aan door o.a. wekelijks met een 
maaier door de buurten te gaan, met als resultaat dat het er altijd netjes uit zag. Sinds dit jaar is de gunning 
echter naar een ander bedrijf gegaan en dit bedrijf pakt hooguit eens in de drie a vier weken met een maaier 
de openbare ruimte in Julianadorp aan. Door meldingen via het KCC en de app “Makkelijk Melden” uit o.a. 
Kruiszwin 12 is het bedrijf gevraagd eerder te gaan maaien, echter het resultaat en de grondigheid laat 
duidelijk te wensen over. 
  

1. Waarom wordt er in Julianadorp niet meer wekelijks gemaaid? 
Maaien gebeurt niet met een bepaalde frequentie. Uitgangspunt voor maaien is de beeldkwaliteit. Het 
kwaliteitsniveau is vastgesteld door de raad. 
  

2. Bent u het met ons eens dat het onderhoud aan de openbare ruimte in Julianadorp, sinds dit 
jaar flink achteruit is gegaan? 

Begin dit jaar is na een aanbesteding een nieuwe aannemer gestart voor het maaibestek. Deze heeft wat tijd 
nodig om de stad te leren kennen en een routine te ontwikkelen. We hebben daardoor een lichte achterstand 
die we snel aan het inlopen zijn 
  

3. Bent u het met ons eens dat onze inwoners in Julianadorp recht hebben op een consistent 
onderhoud aan de openbare ruimte? 

We streven naar een consistent onderhoud aan de openbare ruimte. 
  

4. Waarom is er gekozen voor het huidig bedrijf en is de gunning niet naar het bedrijf gegaan 
welke het onderhoud voorheen uitvoerde? 

Er heeft een aanbesteding volgens de aanbestedingsregels plaatsgevonden. Gunning heeft in dit geval 
plaats gevonden op basis van laagste prijs. Het huidige bedrijf voldoet aan alle inschrijvingseisen. 
 
 

5. Bent u het met ons eens dat slecht onderhoud aan de openbare ruimte een visite kaartje is 
voor de vele toeristen die Julianadorp aan doen? 

Slecht onderhoud is nooit een visitekaartje. We werken er met man en macht aan om het onderhoud aan de 
openbare ruimte op peil te houden. 
  

6. Wat bent u van plan te doen aan de geconstateerde achteruitgang van onderhoud aan de 
openbare ruimte in Julianadorp? 

Er vinden gesprekken plaats met de aannemer, deze is immers verantwoordelijk voor het handhaven van het 
voorgeschreven kwaliteitsniveau. De aannemer krijgt wel de gelegenheid om de ontstane achterstand weg te 
werken. Opzichters van de gemeente Den Helder houden nauw toezicht op het werk. Binnen twee weken 
moet het onderhoud voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteit. 
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7. Hoeveel klacht/meldingen heeft u aangaande bovengestelde tot nu toe in 2020 binnen 

gekregen? 
Het totaalaantal meldingen in de groep bomen, gras en struiken (in de periode 1 januari 2020 tot 7 juli 2020) 
is 124 meldingen. Het is niet mogelijk om de meldingen rondom maaien/gras hieruit te filteren. 
  

8. Hoe verhoudt zich dit tot het aantal klachten/meldingen van voorgaande jaren? 
>kan u uit deze resultaten zien dat er meer klachten zijn over het onderhoud openbare ruimte in 
Julianadorp? 
 >onderbouw uw antwoorden 
Het aantal meldingen in de groep bomen, gras en struiken kwam in heel 2019 op 279 meldingen en in 2018 
op 207 meldingen. Uit dit overzicht blijkt niet dat er in 2020 meer meldingen zijn dan in voorgaande jaren. 
  
  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 14 juli 2020 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend. 
  


