
  
 

Poortugaal, 17 juli 2017 

 

betr.: Onderhoud openbaar groen 

 

 

 

Geacht college van Burgemeester en wethouders, leden van de raad, 

 

 

Onlangs las ik een stukje van wethouder de Leeuwe in De Schakel waarin buurtbewoners van Rhoon 

werden uitgedaagd om mee te denken over de herinrichting van het park. Om in de sfeer te komen, 

werd een schot voor de boeg gegeven waarbij te denken aan een aantrekkelijk park voor gezinnen 

met spelende kinderen dan wel een bloementuin voor liefhebbers, waar het aangenaam toeven is  …. 

 

Ruim twee weken geleden viel een brief op de mat voor deelname aan het ‘Belevingswaarde 

onderzoek centrum Poortugaal’. Een uitnodiging om mee te denken over de uitstraling van het 

centrum; over sfeer, historie, aangebrachte ‘kunst’ en de hoeveelheid ‘opgefrist’ groen …. 

 

Voorgaande deed me denken aan een gemeentelijk initiatief bij ons in de wijk, zo’n twee jaar 

geleden. Het inmiddels  40 jaar oude, openbaar groen ging op de schop en werd na overleg met 

buurtbewoners, naar aller tevredenheid, vervangen door nieuw struikgewas. Echter, de pret was van 

korte duur, althans bij ons in de buurt …. 

 

Het amper geaarde groen werd afgelopen januari/februari  rigoureus met de botte bijl  ‘gesnoeid’. In 

het voorjaar liepen de struiken weer uit, zo óók het onkruid, maar onderhoud liet op zich wachten, 

tot een paar weken geleden.  Het onkruid werd aangepakt op een wel heel  bijzondere wijze waar 

schoffel en hark niet aan te pas kwamen, maar een ‘grastrimmer’. Inmiddels tiert het onkruid welig in 

het ongeordende groen wat in niets meer lijkt op herinrichting van openbaar groen van twee jaar 

geleden. (zie bijlage) 

 

Is dit nieuw beleid als gevolg van ‘kostenbesparing door innovatie’ (rib -  1223569), voor al het 

openbaar groen in geheel Albrandswaard, of was het de bedoeling  om onze buurt aan te melden 

voor de ‘Daadwerkelijk in de buurtdag’ op 5 oktober, de dag waarop ambtenaren van de gemeente 

hun mouwen opstropen voor de inwoners?  

 

Nieuwsgierig naar uw reactie,  

met vriendelijke groet, 

 

 

Annelies Mons, 

De Heuvel 19, 3171EK Poortugaal 

 

mede namens De Heuvel nr. : 

1, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41  

 



  
 

Plaatjes zeggen soms meer dan praatjes …. 
 

     
  

     
 

     
 

     


