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Inleiding 
Het afgelopen najaar tot en met vandaag ligt er nog veel blad op de straten en stoepen waardoor sommige stoepen 
onbegaanbaar en glad zijn, zeker voor ouderen of bewoners met hulpmiddelen. De actie bladslag van afgelopen jaren wordt 
node gemist en het aanzien van onze fraaie gemeente verloedert. De blaas en veegploeg die toen door de wijken ging was 
effectief. Af en toe een veegwagen of blaasploeg zoals nu (in ieder geval niet gestructureerd) is niet voldoende.  
Vooral op plaatsen waar parkeerhavens zijn en overdag (dus) auto’s staan, ligt onder de auto’s nog veel blad. Het blad is 
inmiddels bovendien tot pap gereden en verstopt menige rioolafvoer put/straatkolk met als gevolg grote waterplassen op 
straat. En met het veranderende klimaat met meer langdurige regen betekent dit – door die verstopte kolken - vaker overlast 
voor de bewoners met een hoger risico van onderlopende kelders. 
 
Vraag 1 
Waarom is het blad nog niet overal geruimd? 
 
Antwoord 
Het bladruimen stond gepland voor de weken 42 tot en met 50. Afgelopen herfst heeft echter het warme weer langdurig 
aangehouden. Hierdoor bleven de bladeren langer in de bomen hangen en is het bladruimen later gestart dan gebruikelijk. 
Vervolgens zijn we tijdens de uitvoering bladslag geconfronteerd met zeer veel neerslag en vorst. Het opruimen van het blad 
werd daardoor extra bemoeilijkt en liep daardoor vertraging op. In verband met de beschikbaarheid van het materieel hebben 
we in week 2 het bladruimen weer kunnen oppakken. Daardoor zijn er op diverse locaties blad in de afwateringsgoten blijven 
liggen en is veel plasvorming ontstaan op diverse locaties. Momenteel is het bladruimen in een afrondende fase en zullen de 
probleemlocaties binnenkort verholpen zijn.  
   
Vraag 2 
Wanneer (hoe vaak) wordt in onze gemeente de kolkenreiniging uitgevoerd als onderdeel van het rioolbeheer om de 
zandvang te legen? 
 
Antwoord 
De kolkreiniging binnen het gehele beheerareaal van de gemeente Gooise Meren wordt 1 keer per jaar, medio januari, 
uitgevoerd. De kolken gelegen in de diverse bloesemgebieden worden na bloesemval, medio juni, gereinigd. 
 
Vraag 3 
Kan deze kolkenreiniging met spoed alsnog uitgevoerd worden in straten waar groter plassen liggen? 
 
Antwoord 
De onderhoudsronde voor kolkreiniging is reeds in januari gestart, de uitvoering van deze werkzaamheden duurt ca. 6 weken.  
 
Vraag 4 
Onder verwijzing naar de CROW standaarden - waaruit blijkt dat op veel plekken wij op niveau D of slechter zitten, terwijl we 
C hebben afgesproken - de vraag waarom er niet op niveau C wordt onderhouden, of we daar de uitvoerders op hebben 
aangesproken en of er ook boetes worden uitgedeeld. 
 
Antwoord 
De meting van januari 2023 geeft als beeldkwaliteit resultaat C niveau aan. Er wordt op dit moment voldaan aan de 
resultaatverplichting. 
 
Vraag 5 
Kan er voor komend najaar weer teruggevallen worden op de actie bladslag? 
 
Antwoord 
Het bladruimen is onderdeel van de jaarlijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden. Het komend jaar blijven wij na de bladval 
het bladruimen volgens de beeldkwaliteit systematiek uitvoeren. 
 


