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Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem de minst groene stad is in NL met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
 

Spaarnelanden onderhoudt de woonwijken in opdracht slecht 
 
Spaarnelanden heeft de afgelopen 4 jaar opdracht gekregen groen en wegen in de 
woonwijken ‘slecht’ te onderhouden. Op 1 januari 2019 werd het contract verlengd. 
Uit gegevens die ik eergisteren kreeg blijkt dat de DDO manager sinds juni 2018  het 
onderhoudsniveau in de woonwijken heeft verhoogd naar niveau CROW B =normaal. Uit de tekst van 
het voorstel blijkt dat niet. Het is ook bij geen van de wijkraden bekend gemaakt of buiten zichtbaar 
geweest. Wellicht heeft ook u niet bemerkt dat het onderhoud is verbeterd.  
U wilt het onderhoud van de openbare ruimte op een voor elke Haarlemmer bevredigende manier 
laten uitvoeren. Ik weet niet zeker welke hulpmiddelen u effectief vindt om dit probleem op te 
lossen, maar ik weet wel dat u alleen in staat  ben om er iets aan te doen. 
 
De gemeente wil een ‘Ongedeelde Stad’. Dat zou ook moeten gelden voor het feit dat iedereen 
tevreden is over het onderhoud van de leefomgeving. Met name die woonwijken, waar de bewoners 
zeer ontevreden zijn, moeten beter onderhouden worden. Want omdat we al zo weinig groen 
hebben moet het wel goed worden onderhouden. 
 
Uit de laatste gebiedsanalyses voor de stadsdelen blijkt dat vooral de bewoners van Schalkwijk, Oost, 
Delftwijk en Spaarndam zeer ontevreden zijn over het onderhoud van het openbaar groen en de 
infrastructuur.  Het onderhoudsniveau moet juist in die wijken verhoogd worden naar het 
kwaliteitsniveau ‘goed’ zoals dat wordt uitgevoerd bij knooppunten, winkelcentra en monumentale 
parken. Alleen dan krijgt u tevreden inwoners. 
 
Want hoe verklaart de wethouder anders de vele meldingen over de leefomgeving van de bewoners 
en het grote aantal dat niet binnen de norm kon worden opgelost? Het is jammer dat de raadsleden 
niet zijn geïnformeerd over de wijzigingen die kunnen worden doorgevoerd om  

• de ambitie van tevreden bewoners,  

• een beperkt budget en  

• gerichte werkzaamheden op elkaar af te stemmen. 
Zoals ik u eerder meldde is verder aandacht nodig voor het ontbreken van zaken die niet in het DDO 
contract ‘Groen en Spelen’ zitten zoals op de levensduur afgestemde groeiplaatsen voor bomen.  
 
In het kader van de nieuwe democratie is beter communiceren over het onderhoud zeer nodig. 
Bijvoorbeeld: punt 

1. Deel de uitslagen van de monitoring van de geleverde technische en verzorgende kwaliteit in 
een wijk, elk kwartaal, met de wijkraden. 

2. De lijst met meldingen die niet zijn afgehandeld moet met de wijkraden worden besproken. 
Zij kunnen de lijst bespreken en waar nodig aan de raad voorleggen voor de budgetten in de 
meerjaren gebiedsprogramma’s. Dit geldt ook voor verharding. 

3. Op de website van de gemeente moet, net zoals in Dordrecht,  worden vermeld welke 
onderhoudskwaliteit waar mag worden verwacht en waar ecologisch beheer primair is. 

4. Onderzoek bij de volgende gebiedsanalyse opnieuw de tevredenheid van de bewoners en 
beoordeel of deze beter over de stad is verdeeld. 

 
Welke partijen werken samen om te zorgen dat het onderhoud van de stad verbetert? Gaat u die 
opdracht nu geven? CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek voor de Wegenbouw en verkeerstechnieken  is een 

kenniscentrum voor de Openbare Ruimte 


