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Beste buurtcomités, 

 

Voortgang achterstallig groenonderhoud 

 

Begin september is de gemeente gestart met de aanpak van achterstallig openbaar groen. We zijn 

begonnen in het Oosterpark te Hoogezand en hierna pakken we andere gebieden aan. Bijna alle 

dorpen binnen de gemeente Midden-Groningen komen in aanmerking voor de aanpak van 

achterstallig onderhoud.  

 

Waar gaan we bezig? 

We zijn begonnen met het openbaar groen in het Oosterpark. Hierna gaan we bezig met het 

Gorechtpark en aansluitend de Abraham Kuypersingel, langs het historisch lint (de Meint 

Veningastraat, de Hoofdstraat, de Noorderstraat), het bebouwde deel van Meerwijk, Station 

Martenshoek, de Gorechtlaan, het Margrietpark, het Westerpark, rotondes, Sportpark Kalkwijk, 

begraafplaats Vredehof te Zuidbroek, begraafplaats De Venne te Muntendam en Mennohuis te 

Meeden. Daarnaast kijken we welke andere gebieden nog aangepakt moeten worden. Het hele 

project aanpak achterstallig openbaar groen loopt tot eind 2024. 

 

Werkvolgorde 

Om efficiënt te kunnen werken ligt de nadruk dit najaar op het verwijderen van achterstallig 

openbaar groen en het plantklaar maken van vakken. Het inplanten wordt in de plantperiode 

januari tot april 2020 gedaan. 
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Wat is openbaar groen? 

Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, bomen, bermen en parken 

van onze gemeente. Bij de aanpak van het achterstallig groen kijken we naar wat nog toekomst 

heeft en hoe lang dat is, wat vervangen moet worden en wat extra onderhoud nodig heeft om 

toonbaar te blijven.  

 

Waarom doen we dit? 

Door de ouderdom van beplanting, het verarmen van de grond, de aanwezigheid van 

wortelonkruiden als kweek en winde en bezuinigingen is op veel plekken de kwaliteit van het 

openbaar groen te laag geworden. Met de geplande aanpak verbeteren we het groen, zodat het er 

weer goed uitziet en beter onderhouden kan worden. 

 

Voor het Rijksmonument Oosterpark is naast budget vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed een subsidie verstrekt van € 131.000,-. Dit geld is bedoeld voor het herstel van het 

historische park. Dit herstel is op basis van het door de Rijksdienst goedgekeurde herstelplan. 

 

Nieuwe wet- en regelgeving 

Op gebied van grondtransporten is de wet- en regelgeving onlangs verscherpt. Er is meer onderzoek 

nodig om toestemming voor transporten te krijgen. Aangezien het wegwerken achterstallig groen 

hier mee te maken krijgt, is het mogelijk dat bepaalde plantvakken later uitgevoerd gaan worden.  

 

Wilt u meedenken? 

Voor de grotere groenplekken als parken en langs hoofdwegen ligt de vorm van herstel vast. Binnen 

woonstraten en buurten vragen we de omwonenden mee te denken over de herinrichting van 

achterstallig groen. Hiervoor zal per brief nog een uitnodiging volgen. 

 

U kunt uw ideeën mailen naar Joop.klimp@midden-groningen.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Joop Klimp  
Beleidsmedewerker groen  
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