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PvdA
SCHAGEN HET GAAT DM IEDEREEN

Senlorenpartij Sch,

wens4uJfl
GROEN

LINKS
SCHAGEN

voor de raadsvergadering van 27-10-2020 

Agendapunt: 23

Onderwerp: Bladkorven 

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 27oktober 2020,

Stemming, d.d. Ũ 3 NOV. 2020
V:

T:

Q aangenomen 
O verworpen 
Q overgenomeri 
O iņgeTř^kken vóór stemming 
de/gri ffiet

Constaterende dat

o Er in het najaar blad in de openbare ruimte ligt wat inwoners veelal wel willen 
opruimen, maar niet kwijt kunnen;

o Inwoners soms het blad in hun tuinen afkomstig van gemeentebomen niet kwijt 
kunnen;

o De gemeente haar best doet met de veegwagen maar dit vanwege de grote 
hoeveelheid niet kan bijhouden.

Overwegende dat;

* Een schone leefomgeving in de top 3 van inwoners staat;
* Bladkorven aan een schone leefomgeving kunnen bijdragen, en een extra service aan onze 

inwoners zijn;
* Een trottoir zonder (natte)bladeren een stuk veiliger is voor met name onze ouderen;
» Bladkorven het opruimen van blad en het samenwerken in de openbare ruimte kunnen 

stimuleren;
* Wij samen met de inwoners kunnen zorgen het blad op deze manier te verzamelen en op te 

laten ophalen door de gemeente;
« Inbreng van lokale partijen zoals bijvoorbeeld VMBO/metaalvakschool of Pro (maken van 

bladkorven) hierin meerwaarde kan hebben;
* Er verschillende positieve ervaringen zijn bij vele andere gemeenten zijn met bladkorven.
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Roept het college op om

* Inwoners in de gelegenheid te stellen bladkorven te kunnen aanvragen, al dan niet samen 
met de dorpsraden, voor bepaalde locaties in straten waar gemeentelijke bomen staan en 
waar overlast door blad wordt ervaren. Bijvoorbeeld waar een grote concentratie van (hoge) 
bomen is;

« De uitgaven financieel te dekken uit de reserve Maatschappelijk nut

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Schagen, Fractie PvdA Schagen, Fractie Seniorenpartij Schagen,

S.M. Lensink, J.C. Schrijver, P.F.J. Vriend,
Fractievoorzitter, fractievoorzitter, fractievoorzitter,

Fractie GroenLinks Schagen, Fractie Wens4U, Fractie SP Schagen,

L.A.J. Riteco, 
Fractievoorzitter,

M. Bredewold, W.P Rijnders,
fractievoorzitter, fractievoorzitter.

Toelichting volgende blad

Toelichting

In 2018 is er al een briefwisseling geweest met personen uit de Kogerlaan (appartementencomplex) 
en ambtenaar D. Oud, Medewerker Afval, met het verzoek voor bladkorven en in 2019 nogmaals 
mondeling. Zij kwamen hiermee helaas geen stap verder.

Zij halen heel veel bladeren op. Afgelopen jaar was dat 40 zakken. Deze kunnen niet in de 
vuilcontainer omdat die daar niet voor is bedoeld.

In de antwoordbrief van de gemeente staat dat zij wel extra GFT/e bakken kunnen vragen hiervoor. 
Dat is natuurlijk fijn om te horen maar daarmee is het bij elkaar rapen van de bladeren niet opgelost. 
Waar laat je al die bakken als je in een appartement woon?!
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Ook is het voor vele ouderen prettiger, omdat er dan minder overlast is van de geluidsoverlast van de 
bladblazers.

Met een zichtbare bladkorf (zie foto's) op diverse locaties waar veel bomen staan worden mensen, 
jong en ouder, gestimuleerd, hierin bladeren te doen.
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