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       Zuid-Scharwoude, 29 juli 2021 
 

Aan : het college van B&W Langedijk 
Kopie: Raad 
  Griffie 

  
Betreft: Raadsvragen conform art 35 RvO over de uitvoering van het maaibeleid in de 
gemeente Langedijk. 
 
In de afgelopen periode hebben ons diverse vragen over de uitvoering van het maaibeleid van 
de gemeente Langedijk bereikt. 
 
De aan ons gerichte vragen richten zich op de volgende zaken: 

• Bij het maaien van groenstroken en wegbermen wordt onnodig zwaar materiaal 
ingezet waardoor de ondergrond verdicht en bodemleven verstikt wordt. 

• Bij het maaien wordt geen rekening gehouden met in de groenstroken aanwezige 
vogels, kuikens, zoogdieren e.d. 

• Na de uitvoering van de maaiwerkzaamheden liggen diverse dode vogels, zoogdieren 
e.d. verspreid over de terreinen. 

• Bij het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden worden zeldzame en beschermde 
planten niet ontzien. 

• Het maaisel wordt niet afgevoerd maar blijft liggen rotten. 
• De reactie op het gemeentehuis (mondeling en telefonisch) geven blijk van 

desinteresse naar de personen met een melding over de aangerichte vernielingen 
tijdens het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden doen.  

 
Naar aanleiding van bovenstaande constateringen heeft de raadsfractie GroenLinks de 
volgende vragen aan het college van B&W: 

1. Herkent het college zich in de bovenstaande constateringen? 
 En wat is uw reactie hierop? 

2. Wat is de reden dat bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden geen rekening 
gehouden wordt met in de groenstroken aanwezige vogels, kuikens, zoogdieren e.d.? 

3. Wat is de reden dat bij het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden wettelijk 
beschermde planten en dieren niet worden ontzien? 

4. Wat is de reden dat het maaisel niet wordt afgevoerd maar blijft liggen rotten? 
5. Wat is de reden dat personen die bij de gemeente melding doen over de aangerichte 

vernielingen en beklag doen over de vele dode en gewonde dieren naar hun gevoel niet 
serieus genomen worden? 

6. Wat is de reden dat voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden de terreinen niet 
geïnspecteerd worden op aldaar levende, zogende dan wel broedende dieren en 
beschermde plant- en diersoorten?  

7. Welke maatregelen neemt het college opdat de uitvoering van het Groenonderhoud in 
de gemeente Langedijk in lijn komt met het daarover door de raad vastgestelde beleid 
zoals o.a. verwoord in de Ecologische Structuurvisie 2012-2022 gemeente Langedijk, 
door de raad vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2013? 

 
 

8. Op welke wijze gaat het college borgen dat inwoners die zich met een melding bij de 
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gemeente melden over de aangerichte vernielingen tijdens het uitvoeren van de 
maaiwerkzaamheden zich tijdens en na de melding “serieus” genomen voelen?  

9. Hoeveel meldingen over de uitvoering van het groenonderhoud zijn er in 2021 bij de 
gemeente binnen gekomen? 

 Is dit een stijging tov voorgaande jaren? 
 

 
 
In afwachting van uw beantwoording conform het reglement van orde, 
 
Soledad van  Eijk 
fractie GroenLinks 
 
 
bijgevoegd  
een foto gemaakt na uitvoering van werkzaamheden op groenstroken binnen de gemeente 
Langedijk. 
 

 
 


