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Titel motie Passend materieel onderhoud

Nummer
Zaaknummer

20M237g
504479

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat;
- het onderhoud van parken, waaronder de Steenen Camer, is uitbesteed;
- aannemers niet altijd passend materieel inzetten, waardoor zij met te groot materieel schade 
veroorzaken aan paden en groenstroken;
- schade veroorzaken strijdt met beginsel van duurzaamheid;
- het herstel van deze schade niet direct plaatsvindt, maar vaak pas na vele weken of zelfs 
maanden;
- paden en groenstroken liggen er dientengevolge vele weken tot maanden bedroevend bij 
(modder).

Overwegende dat;
-de aannemers voor eigen rekening de schade zullen herstellen, neemt zulks niet weg dat het 
park gedurende een deel van het jaar als gevolg van te groot ingezet materieel er bedroevend 
bij ligt;
- wij trots zijn op onze parken en dat Arnhemmers en onze gasten onafgebroken moeten 
kunnen genieten van het betreffende park.

Verzoekt het college;
inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn als wordt opgedragen om passend materieel 
in te zetten, opdat geen schade ontstaat aan paden en groen.



VERWORPEN

en gaat over tot de orde van de dag

Nico Wiggers - Arnhemse Ouderen Partij 
Leo de Groot - Partij voor de Dieren

Beelden zeggen meer dan 1.000 woorden. 
Twee plekken in Park de Steenen Camer.

20M237g/p.2



 
 

 0 7  0 6  0 5  0 4 
Coenders   Combée   Andeweg   Greving   
Prinsen   Pape   Loor   Bouma   
Navis   Kalthoff   Venhoek   De Vries   
Dolsma   Van Es   Van Ommen   Visser   
Gemici   Maref   Van Iperen      
Simonis   Loos         
Van der Loo       0 3  3 0 
    0 2 Manders   Elfrink   
 1 0 Van Dillen   Van der Laak   Çetintaş   
Wiggers   Hutten   Kraaijenbrink   Dobbe   
            
 0 2  0 2  2 0    

Becker   Usta   De Groot   Verheij   
Nede   Aydemir   Eliëns      
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