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Inleiding 
Afgelopen zaterdag, 21 september 2019, heeft de afdeling van de PvdA Gooise Meren geholpen met de jaarlijkse World Clean 
Up Day. Een geweldig initiatief waar op diverse plaatsen in de gemeente Gooise Meren actief aan gehoor werd gegeven door 
vele vrijwilligers. De vrijwilligers van de PvdA hielpen dit jaar mee om de Keverdijk in Naarden op te ruimen. Tijdens het 
opruimen werden 2 van onze vrijwilligers aangesproken door de bewoners van het Plein 1940-1945 met de volgende 
vragen/opmerkingen: 
 
Afgelopen half jaar zijn er in de omgeving van het Plein 1940-1945 vele infrastructurele werkzaamheden geweest. Het 
gezamenlijke groen op dit plein (het grasveld/hart van het Plein) werd tijdens deze werkzaamheden gebruikt als opslag voor 
spullen/zaken die voor de werkzaamheden noodzakelijk waren. Deze werkzaamheden zijn afgerond en wat nu rest is een 
voormalig grasveld wat overheerst wordt door onkruid, in plaats van het oorspronkelijke grasveld. De omwonende jeugd kan 
hier niet meer op spelen en de bewoners van het plein vragen zich af wanneer het grasveld in oorspronkelijke staat wordt 
opgeleverd, na de werkzaamheden. 
 
Vraag 1 
Is de gemeente hier van op de hoogte?  
  
Antwoord 
De gemeente is hier van op de hoogte. Het komt voort uit de rioolvervanging ter plaatse. Deze werkzaamheden waren gereed 
op een tijdstip waarop het niet ideaal was om gras te zaaien. Om het niet te lang zwart te laten liggen is er toch ingezaaid. 
Gezien de droogte is het helaas niet goed gelukt. Vandaar zal het nog een keer ingezaaid worden. Het zal nu op een tijdstip 
gebeuren dat het wel een goede kans van slagen heeft. 
 
Vraag 2 
Wanneer bent u van plan om nieuw graszaad in te zaaien zodat het oorspronkelijke grasveld weer terug kan keren? En als u 
dat niet van plan bent, kunt u dit toelichten? En gaat u het antwoord ook terugkoppelen aan de bewoners van het Plein 1940-
1945? 
 
Antwoord 
We zijn van plan om nog dit jaar te gaan inzaaien. De bewoners zullen hiervan in kennis worden gesteld. 
 
 
Ik zie de beantwoording van de vragen graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 


