
 

 
vragen  Schriftelijke vragen 
Indiener Fractie EVA 
onderwerp Handhaving (snipper)groen in wijk en behoud tuinen 
 
EVA vindt groen in woonwijken belangrijk voor de leefbaarheid. We zijn niet de enige partij 
natuurlijk die dit belangrijk vindt. Over het algemeen geven alle partijen in de gemeenteraad aan dit 
belangrijk te vinden, net als bewoners in de wijken.  
Ook het college geeft aan dat groen belangrijk is. U vertaalt dit zelfs in beleid, zoals het stimuleren 
van geveltuintjes en het aanleggen van bij -en vlindervriendelijke bermen in enkele delen van de 
gemeente. Hoewel de motie over biodiversiteit werd ontraden probeert de wethouder wel werk te 
maken van de uitvoering. Dat waarderen wij.  
 
Toch krijgen onze fractieleden de laatste tijd veel vragen over het realiseren van parkeerplaatsen in 
voortuinen en de verkoop van snippergroen op een aantal plaatsen. Op twee specifieke plaatsen in 
de gemeente leidt dit tot boze reacties van bewoners en daarover willen wij een aantal vragen 
stellen.  
 
Ouwelandsestraat Poortugaal.  
Woningbouwvereniging Poortugaal heeft hun huurders nooit toegestaan voortuinen om te vormen 
en te gebruiken als parkeerplaats. Inmiddels zijn meerdere huurwoningen verkocht. Over deze 
kopers heeft WvP niets te vertellen. Bij verschillende kopers bestaat de wens, en sommige hebben 
dit al uitgevoerd, hun voortuin op te offeren voor parkeren. In dit wijkje is nu onzekerheid en 
discussie over wat wenselijk is, wat het bestemmingsplan toelaat en hoe dit beïnvloed kan worden.  
 

1. Laat het bestemmingsplan toe dat bewoners hun voortuin veranderen in een parkeerplaats? 
2. De voortuinen grenzen aan een openbaar voetpad. Mogen bewoners deze stoep zomaar 

gebruiken als oprit?  
3. Het woord ‘snippergroen’ suggereert iets kleins, iets onbeduidends. Maar het groen in de 

wijken heeft een belangrijke functie voor de leefbaarheid, voor verkoeling in de zomer en 
voor het vasthouden van regen. Hoe kijkt het college hier tegenaan?  

4. Gaat de gemeente het beperkte openbaar groen naast de rijwoningen verkopen aan 
bewoners? En, zo ja, mogen bewoners dit groen dan veranderen in verharding ten behoeve 
van parkeren? 

5. Hoe kijkt het college tegen deze ontwikkeling aan en hoe wil zij hiermee omgaan? 
6. De grote parkeerplaats bij de Volkstuin/speeltuin is belangrijk voor deze bewoners. 

Bewoners maken zich zorgen over de renovatie van de Schutskooistraat en de eventuele 
woningen die in Poortugaal west gebouwd gaan worden in de toekomst. Kunt u garanderen 
dat deze ontwikkelingen geen toename van de parkeerdruk bij de Ouwelandsestraat zal 
geven.  

 
 
 
 



 
De bomenbuurt (De Beuk, Eik en Esdoorn) in Rhoon 
De renovatie van de buitenruimte in dit wijkje is nog gaande. Van meerdere bewoners krijgen wij 
vragen over de inrichting en het groen. Op verschillende plekken hebben bewoners het aanbod 
gekregen snippergroen van de gemeente te kopen. Op sommige plekken heeft dit geleid tot het 
ontnemen van een groen uitzicht voor buren door het optrekken van schuttingen.  
 

1. Veel bewoners hebben de kans gekregen de grond achter hun tuin te kopen. Voor het 
huidige gebruik van deze grond betalen zij al jaren een klein bedrag. Dit bedrag schijnt 
enorm verhoogd te worden wanneer zij afzien van koop. Wat is de reden van deze enorme 
stijging? Is dit een keuze van de gemeente, of is de gemeente verplicht deze verhoging door 
te voeren?   

2. Wat bepaalt precies de hoogte van een huurbedrag per m2? Welke kosten schrijft de 
gemeente toe aan deze stukjes grond?  

3. Wat is het verschil tussen grond huren van de gemeente of pachten? Kent de gemeente nog 
erfpachtconstructies? Worden deze erfpachtbedragen geïndexeerd en worden zij ook 
daadwerkelijk geïnd, of zijn er uitzonderingen?  

4. Aan de voorkant van de woningen aan De Beuk is het “pleintje” opnieuw ingericht. Er zijn 
paaltjes geplaatst die mogelijk moeten voorkomen dat mensen hier parkeren. Sommige 
paaltjes staan echter erg onhandig voor de toegangsdeur. Ook is het voor grote voertuigen, 
zoals de brandweer, niet mogelijk hier te draaien. Inmiddels heeft ook een incident 
plaatsgevonden. Wordt dit aangepast? 

5. EVA was in de veronderstelling dat over deze renovatie veel gecommuniceerd is met 
bewoners. Toch horen we veel onvrede. Gaat het college hierop reageren? 

 


