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SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO

Vraag van de CDA-fractie

Datum: 06 oktober 2022 Nr.:      

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen: Peter Krans namens de CDA-fractie

Onderwerp : Overlast oude bomen en status onderhoud Waardeel Borger

Inleiding: 
Op Nationale Boomfeestdag 2022 heeft de fractie van CDA Borger-Odoorn 
een wensboom aangeboden de wethouder Openbare Ruimte. Een van de 
wensen kwam uit de Waardeel (wijk Hunzedal)- in Borger. Deze wijk is 
inmiddels bijna 50 jaar oud en heeft o.a. hoge bomen, die voor overlast 
zorgen. De wethouder gaf aan de wens van de inwoners van Waardeel te 
begrijpen en wilde inzetten op een wijkschouw. Uit berichten die onze 
fractie ontving, blijkt de situatie nog niet verbeterd en is ook niet bekend 
voor de bewoners of er wat aan gebeurt. Niemand van de bewoners zet 
zijn auto op de parkeerplaats “want je kunt naar een paar uur de auto al 
niet meer normaal aan raken. Al die plak zorgt er voor dat de auto soms 
vol wespen zit”. Ook ramen kunnen niet opengezet worden door de 
zaadjes en blaadjes die naar binnen waaien. In de hete zomer is dat erg 
lastig. Foto’s zijn bijgevoegd. 

Bovenstaande leidt bij de CDA-fractie tot vragen.

Vragen: 
Heeft het college plannen om binnenkort een wijkschouw te doen in het 
Waardeel te Borger? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Ziet het college mogelijkheden om de bomenoverlast in de Waardeel op 
korte termijn aan te pakken? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
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Kan het college aangeven of er wijkvernieuwingsplannen zijn momenteel 
voor de wijk Hunzedal (Sassenbergen, Waardeel, Hunzedal, Dingspil, 
Rozendael)? Zo ja, welke? Zo nee, wanneer verwacht men voor deze jaren 
70/80 wijk wijkvernieuwing te starten?

Bijlage: foto’s augustus/september 2022

De parkeerplaats aan het Waardeel

De oogst van één dag in de achtertuin
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Antwoord van het College:

Beantwoording van de vragen.

Vraag 1: Heeft het college plannen om binnenkort een wijkschouw te doen 
in het Waardeel te Borger? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, de inzet is om op korte termijn vanuit de vakafdeling 
BORG-REAL met een afvaardiging van de bewoners een bomenschouw 
door de wijk Waardeel te organiseren. 

Vraag 2: Ziet het college mogelijkheden om de bomenoverlast in de 
Waardeel op korte termijn aan te pakken? Zo ja, wanneer? Zo nee, 
waarom niet?

Antwoord: Op basis van de schouw zal samen met inwoners worden 
bezien en beoordeeld welke maatregelen kunnen worden genomen om de 
bomenoverlast aan te pakken en de termijn waarbinnen die maatregelen 
kunnen worden uitgevoerd.  

Vraag 3: Kan het college aangeven of er wijkvernieuwingsplannen zijn 
momenteel voor de wijk Hunzedal (Sassenbergen, Waardeel, Hunzedal, 
Dingspil, Rozendael)? Zo ja, welke? Zo nee, wanneer verwacht men voor 
deze jaren 70/80 wijk wijkvernieuwing te starten?

Antwoord: Nee, er is geen vernieuwingsplan voor de wijk Hunzedal. Op dit 
moment zijn er nog geen plannen om deze wijkvernieuwing te starten.


