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Geachte leden van de deelraad van Nieuw-West,
Van verschillende kanten hebben wij in ons bewonersplatform signalen ontvangen van zorgen
over het beheer en het onderhoud van het groen en de openbare ruimte.
Wij begrijpen dat u geconfronteerd bent met opgelegde bezuinigingen, hoewel het artikel van
Harry Verbon in de Volkskrant van 1 november 2011 de noodzaak daarvan met argumenten sterk
in twijfel trekt1. Verbon is niet de enige. De geloofwaardigheid van die bezuinigingen wordt ook
aangetast doordat bijvoorbeeld in een van de bijeenkomsten onder de titel De kracht van Zilver in
Nieuw-West van verschillende kanten gewezen werd op verspilling binnen het ambtelijke c.q.
bestuurlijke apparaat.
Verloedering van de openbare ruimte bleek de topprioriteit uit het grote en kostbare marktonderzoek dat Joop Hofmans Allianties in 2008 in Slotermeer deed. Uit eigen onderzoek is
gebleken dat voor veel bewoners de ruimte en het groen een van de belangrijkste kwaliteiten van
Nieuw-West is. Een echte compensatie voor het gebrek aan (stedelijke) voorzieningen.
Behalve kennelijk voor stadsgeograaf Jos Gadet en enkele corporatiemanagers zijn de ruimte
en het groen ook essentiële stedenbouwkundige aspecten van Nieuw-West. Dit trekt nationaal en
internationaal de aandacht. Zelf heeft u dit als bestuur in uw beleidsplan ook onderschreven.
Als er één kwaliteit is, die Nieuw-West voor bedrijven aantrekkelijk maakt, is het naast de
verbindingsmogelijkheden: de ruimte en het groen. Ook voor de volksgezondheid geldt dit en zo
kunnen we nog wel een tijdje door gaan.
Gebrekkig onderbouwde en geparachuteerde bezuinigingen kunnen hier grote schade aanrichten.
Kortom, zowel de kwalitatieve als financiële aspecten vragen veel aandacht.
Vervolg > >

1

Harrie Verbon “Besluiten Eurotop leiden tot verpaupering van Zuid-Europa”, Volkskrant, 1 november 2011, pagina 15
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Wij hebben over een langere periode in de afgelopen maanden tal van signalen over gebrekkig
onderhoud gekregen. We noemen hier slechts het volgende:
•

In de Couperusbuurt werd een schouw van maart 2011 vele maanden lang niet gevolgd
door enige concrete actie en zelfs niet door een administratief vervolg. De klachten zijn
zeer divers:
◦ Het plaatsen van prullenbakken op de schoolroutes.
◦ Snoeiafval verwijderen.
◦ Boomstronken wegfrezen.
◦ Het tegen gaan van zwerfvuil.
◦ Het herstellen van bestrating.
◦ Het herstellen van afscheidingen van de plantsoenen.

•

Met name de tuinen (door Mien Ruijs ontworpen) achter de bejaardenwoningen Tourton
de Bruynsstraat en de Jan Bottemastraat zien er verschrikkelijk uit. Ze zijn overwoekerd
door onkruid, slecht onderhouden en slecht gesnoeid. Het is er verre van de lusthof waar
je de mensen kunt laten zien hoeveel zorg er indertijd is besteed aan het woongenot
buitenshuis. Het is er nu een verwilderde armoedige zooi, helaas..........

•

Handhavers worden wel toegezegd en soms aangesteld, maar zonder bevoegdheden
hebben die geen zin. Afvalhandhavers rijden soms vele malen per dag langs het zelfde
stukje straat of laan zonder iets te doen. Alleen een actie naar AT5-gespot lijkt te helpen.
Dus nieuwe handhavers? Neen, bedankt. En wat: “te duur”?

•

De tuintjes aan de voorkant van de huizen langs de Noordzijde (formeel in onderhoud bij
Stadgenoot) bestaan uit een enorme berg ondefinieerbaar groen, kale plekken en dikke
stammen vol met troep die er steeds inwaait. Ook het middenterrein van de hofjes is van
Stadgenoot. Hier hetzelfde laken en pak; alleen is dit zo hoog dat je er niet eens
overheen kan kijken. Zijn hier al heel lang mee 'bezig'. Af en toe komt de firma Donker,
harkt hier en daar wat, maar goed onderhoud kost waarschijnlijk te veel.

•

In sommige groenstroken in het Meerwaldtplantsoen wordt vrijwel niets aan onderhoud
gedaan. Verzoeken om boomsnoei (vanwege het wegnemen van veel licht en laaghangende takken) werden meermalen consequent genegeerd, met name voor de bomen
tussen de nrs. 37-51 en 59-67.

•

Diverse buurtgenoten reageerden over de kaalslag in de plantvakken aan weerszijden van
het Cornelis de Rooijpad, waarover ook een publicatie verscheen in de Westerpost van 2
november (pag. 11). Er werd over opgemerkt dat gras zaaien op dat moment geen nut
had vanwege de ontkiemingstemperatuur: deze is in die periode te laag. Het gevolg is
waarschijnlijk een zwart modderig plantsoen dat in het voorjaar weer vol komt staan met
onkruid, óf ze moeten de grond weer opnieuw bewerken en inzaaien. Dus: weer extra
kosten.

•

Er is verontrusting over de voorgenomen wijziging in de procedures voor kapvergunningen, met name vanwege:
◦ de vermindering van transparantie voor burgers;
◦ de vermindering van mogelijkheden tot beïnvloeding door burgers;
◦ twijfels over de zorgvuldigheid die de gemeente en derden zoals projectontwikkelaars bij projecten in acht nemen ten aanzien van bomen. De fijnmazigheid van
groenbeheer kan ook onder druk komen te staan.

En ook hiervoor geldt: zo zouden we nog wel een tijdje door kunnen gaan.
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Wij doen daarom een dringend beroep op u om te zorgen voor voldoende middelen voor
behoorlijk onderhoud, voor een goede handhaving, kortom voor schoon, groen, heel en veilig.
Dit blijft toch een ontzettend belangrijke basis voor leefbaarheid en aantrekkelijkheid van
Nieuw-West, hetgeen u toch zo ter harte gaat.
Indien u het om vooral financiële redenen nodig vindt om hierbij bewoners actief te betrekken
dan dient dat op een geloofwaardige en zorgvuldige manier te gebeuren, met respect voor wederkerigheid, omdat de overheid uiteindelijk nog steeds zelf de hoofdverantwoordelijke voor
openbare ruimte is, zoals stadssocioloog Döske van der Wilk in Het Parool van 3 januari
betoogde2.
Wij wensen u bij dit en andere dossiers in 2012 heel veel wijsheid.
Met vriendelijke groet,
namens het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer,

Arnold M.M. Paalvast,
voorzitter.

2

Döske van der Wilk “Met de rug naar je eigen stadsdeel”, Het Parool, 3 januari 2012, pagina 26.
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