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Gemeentegrond in gebruik particulieren 

Hülsen / Kruidenwijk 1 juni 2011 

Geacht college en collega-raadsleden, 

I Archief D / Nfreeks/yj Vërtn: 
Het voorstel om inwoners van onze gemeente die stukjes gemeentegroen in gebruik en onderhoud 

hebben aan te schrijven en ze te dwingen deze groenstroken af te staan ofte kopen tegen grondprijs 

gaat ons veel te ver. Hellendoorns Onafhankelijke Partij heeft in 2009 tijdens een informeel overleg 

met de burgemeester in het kader van bezuinigingen op onderhoud groen voorgesteld deze 

groenstroken tegen een symbolisch bedrag over te dragen aan de gebruiker. 

De win-winsituatie die hieruit ontstaat is tweeledig. 

U hoeft de onderhoudskosten van deze kleine postzegels groen niet meer in te boeken en u laat zien 

dat u uw burgers waardeert voor het onderhoud, wat ze soms al vele jaren kosteloos verrichten. 

Immers een ieder wil graag dat zijn of haar woonomgeving er goed uit ziet. 

Let wel, het gaat hier in het merendeel van de gevallen om stroken van nog geen 50 m2 

We vragen u dan ook uw beleid in deze te wijzigen richting ons voorstel. Mocht u van mening zijn, 

uw beleid in deze niet te veranderen, dan overwegen we in de eerstvolgende raadsvergadering een 

motie hierover in te dienen. 

U vraagt namelijk in deze economische tijd van opkrabbelen na de crisis aan de inwoners, die deze 

strookjes groen al jarenlang onderhouden extra geld, wat u al bespaard heeft op onderhoud. 

De besparing aan onderhoud van deze stroken door jarenlang onderhoud door particulieren zijn nu 

al uit te rekenen. Zouden al deze burgers de stroken teruggeven aan u, vanwege de prijs die u vraagt, 

dan heeft u een financieel probleem erbij. 

Dat wensen we onze gemeente niet toe. 
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Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van Hellendoorns Onafhankelijke Partij, 

Johan Stuut 

fractievoorzitter 
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Geacht college, beste Pim, 

In de bijlage een brief van Hellendoorns Onafhankelijke Partij, 
de inhoud spreekt voor zich. 
Pim zou jij deze brief willen doorsturen aan alle raadsleden en cieleden Grondgebied? 
mvg 

Johan Stuut 
fractievoorzitter HOP 
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