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De natte omstandigheden van de maanden juli en augustus 2011 hebben voor een snelle groei 
gezorgd van onkruiden zowel betreffende gemeentelijke kavels snippergroen als op gemeentelijke 
wegen in onze gemeente. 

Het voorzieningenniveau van onze inwoners betreffende het niet door particulieren onderhouden 
gemeentegroen en wegonderhoud holt bij geen onderhoud van uw zijde snel achteruit en dat baart 
ons zorgen. 

De klimatologische omstandigheden (meer neerslag in zomer en winter) vragen ook van u 
aanpassingen, die hierop inspelen. 

Net als de winterse omstandigheden met veel sneeuw in de eerste maanden van dit jaar, waarop u 

gedeeltelijk geanticipeerd heeft door met extra strooiwagens op vooral hoofdwegen te strooien, 

vragen wij u deze zomer wederom om maatregelen om deze onkruidjungle voor onze inwoners ' 
vooral in de woonwijken en kleinere dorpen te beëindigen. 

De bereikbaarheid van alle kernen en woonstraten van Hellendoorn mag niet de dupe zijn van 

bezuinigingen. Onze belastingbetalers hebben recht op een voorzieningenniveau qua groen en 

wegen wat men van de gemeente Hellendoorn sinds jaar en dag gewend is. 

Service waar men trots op is, waar men gemeentelijke belasting voor betaald. 

Mocht u in gebreke blijven, dan zullen we niet verbaasd zijn als belastingbetalers in Hellendoorn een 
bedrag gaan inhouden voor niet waar gekomen beloften. 

We rekenen er echter op dat u snel actie onderneemt en heel Hellendoorn in dit geval geregisseerd 
laat groeien en bloeien naar volle tevredenheid van uw inwoners. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van Hellendoorns Onafhankelijke Partij, 

Johan Stuut 

fractievoorzitter 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - brief HOP over groen en wegonderhoud 

Van: 
Aan: 

Datum: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

johan stuut <jgstuut@gmail.com> 
Gemeentebestuur Hellendoorn <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, Sonja Kooistra 
<S.Kooistra@hellendoorn.nl>, Rinie Schuurman <R.Schuurman@hellendoorn.nl>, Pim 
Knopper <P.Knopper@hellendoorn.nl> 
Do, aug 18, 2011 23:48 
brief HOP over groen en wegonderhoud 
Onkruid en wegonderhoud.doc 

Geacht college, beste mensen van de griffie, 

In de bijlage een brief van de onafhankelijke fractie van HOP over het onderhoud wegen en 
gemeentelijke kavels groen, 
Graag zsm antwoord via de mail. 
Sonja, wil jij 'm doorsturen aan de raad en commissieleden? 
mvg 

Johan Stuut 
Hellendoorns Onafhankelijke Partij 
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