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Amaliapark

Beste meneer Van der Kallen,
In uw brief van 21-04-2021 stelt u ons vragen over Speeltuin Amaliapark. Hieronder leest u uw vragen en onze
antwoorden.
Vragen
1. Wie gaat nu de planten/boompjes water geven?
Antwoord: In geval van (extreme) droogte geven medewerkers van de buitendienst water aan de jonge aanplant in het
openbaar groen. Mochten de gebruikers/vrijwilligers van het Amaliapark zélf struikjes, bloemen- of plantenbakken en
dergelijke, hebben geplaatst, dan gaan wij er vanuit dat zij daar ook zelf voor zorgen.
2. Wie pakt nu de hangjeugd aan en roept ze tot de orde als ze de boel vervuilen?
Antwoord: Mochten jongeren ter plaatse voor overlast zorgen, dan kunnen omwonenden het beste contact opnemen met
WijzijnT ra verse. Is er voortdurende en ernstige overlast? Dan kan de politie gebeld worden.
3. Wie doet dat nu en met welke frequentie? Niet alleen nabij de Keet maar over het hele terrein!
Antwoord: De vuilnisbakken worden 2 x per week geleegd. Ook is er wekelijks een visuele controle. Er is daarnaast een
zgn. zwerfvuil-team wekelijks actief in de wijk actief, waartoe ook het Amaliapark hoort.
Wanneer we een melding krijgen dat er gevaarlijk afval ligt, zoals spuiten, dan verwijderen we dit zo snel mogelijk.
4. Waarom huurt de gemeente iedere keer anderen in om dat soort werk te doen en niet steeds dezelfde mensen?
Antwoord: We huren niet iedere keer andere mensen in. De medewerkers van onze buitendienst zijn ingedeeld in
“wijkteams”. Elk wijkteam heeft een nagenoeg vaste bezetting, zodat meestal dezelfde mensen in een wijk werken.
5. Wanneer pakt de gemeente de “grasmat" aan? Kan deze gerevitaliseerd worden?
Antwoord: De buitendienst heeft recent de situatie ter plaatse bekeken en besproken met de voormalige beheerster die
daar aanwezig was. Aan de hand van de budgetten en daarbij horende onderhoudscyclus zullen we in het najaar de
grasveldjes waar geen speeltoestellen staan, revitaliseren.
6. Wanneer pakt de gemeente dit aan?
Antwoord: Rondom het asfalt zit geen opsluiting, zodat in de loop der tijd enige overgroeiing kan ontstaan. Dit zal met de
borstelmachine verwijderd worden.
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Wanneer worden dode bomen verwijderd en wanneer vindt dan herplanting plaats zo mogeiijk met substantiële
bomen die eiders geruimd worden, zodat de neiging - die zo nu en dan door buurtbewoners gevoeld wordt om dat
zelf te doen - wordt weggenomen.
Antwoord: Op onze website publiceren we íeder jaar een zgn. dode-bomenlijst. Dode bomen worden door ons in het
najaar verwijderd. Het her- en verplanten van struiken en bomen gebeurt tijdens het plantseizoen. Onze
groenbeheerders onderzoeken van tevoren welke soort bomen het beste op de desbetreffende locatie past en de
biodiversiteit bevordert. Over de bomen in het Amaliapark is contact geweest met de beheerster van de speeltuin.
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de resultaatmanager van
Beheer 8t Onderhoud, de heer J.C. Verbruggen MSc, via telefoonnummer 0164-277222.
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