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Fractie Lokale Partij Vlissingen (LPV)

 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
03-09-2018 1035885 / 1036179 3 oktober 2018
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
M.A. Riemens Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
Verzoek beantwoording schriftelijke vragen Reglement van Orde artikel 34 van LPV betreffende 
Japanse Duizendknoop

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw vraag 1
Bent u bekend met deze plant en de gevaren daarvan?

Ons antwoord:
Ja.

Uw vraag 2
Is het bekend waar deze plant in de gemeente Vlissingen groeit, en kunt u aangeven 
waar?

Ons antwoord:
Ja. Wij beschikken over een globaal overzicht van groeiplaatsen van deze plant 
binnen de bebouwde kom van de gemeente. Momenteel laten wij (regulier) de 
kwaliteit van alle beplantingsvakken in de gemeente inspecteren. Daarbij laten wij 
ook groeiplaatsen van Japanse duizendknoop vastleggen om zo het bestaande 
overzicht te actualiseren.

Uw vraag 3
Is er een plan van aanpak om deze plant in de gemeente Vlissingen te bestrijden, 
eventueel in overleg/samenwerking met het Waterschap Scheldestromen? Indien er 
een plan van aanpak is mogen wij dat van u ontvangen en indien er geen plan is zou 
u deze dan willen opstellen?
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Blad 2 behorend bij 1035885 / 1036179

Ons antwoord:
Er is een plan van aanpak in voorbereiding. Momenteel is een eerste concept 
gereed. Zodra er een definitieve versie beschikbaar is informeren wij de raad daar 
over.

Uw vraag 4
Bent u het met de fractie van de Lokale Partij Vlissingen eens dat deze plant grote 
(financiële) risico's met zich meebrengt, indien wij niet tijdig en juist ingrijpen?
Kunt u een indicatie geven van de kosten en aangeven of dit geld beschikbaar is 
binnen de begroting. 

Ons antwoord
Afhankelijk van de locatie kan deze plant tot overlast en hoge kosten leiden.
Een eerste schatting van de kosten die gemaakt moeten worden voor het bestrijden 
van deze plant worden geraamd op gemiddeld € 6.000,- per jaar. Dat geld is 
beschikbaar binnen de begroting.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar



 
 
Vlissingen, 3 september 2018 
 
Geacht College, 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor de Japanse duizendknoop (bron Wikipedia).   
 
 
Mijn vragen aan het college zijn:  
 
-Bent u bekend met deze plant en de gevaren daarvan? 
 
-Is het bekend waar deze plant in de gemeente Vlissingen groeit, en kunt u aangeven waar? 
 
-Is er een plan van aanpak om deze plant in de gemeente Vlissingen te bestrijden, eventueel 
in overleg/samenwerking met het Waterschap Scheldestromen? 
 Indien er een plan van aanpak is mogen wij dat van u ontvangen en indien er geen plan is 
zou u deze dan willen opstellen? 
 
-Bent u het met de fractie van de Lokale Partij Vlissingen eens dat deze plant grote 
(financiële) risico's met zich meebrengt, indien wij niet tijdig en juist ingrijpen?  
 Kunt u een indicatie geven van de kosten en aangeven of dit geld beschikbaar is binnen de 
begroting.   
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Geoffrey Sips 
Lokale partij Vlissingen  
--  
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