
Beantwoording vragen HBB - Spaarneborgh 
 
Vraag 1: In de legenda is sprake van een nieuw pad (grijze vlak horizontaal en verticaal gearceerd. 
Bedoelt men hier het paadje in de vorm van een roede linksboven? Deze stond oorspronkelijk niet 
in plan A. Wat is de motivatie om deze nu wel op te nemen? Wat is het te verwachten gebruik 
dan? Is er sowieso behoefte aan?  

Antwoord 1: ‘veilige wandelpaden over het terrein naar de omliggende wegen’ is steeds één van de 
belangrijkste items in de gesprekken met de VvE’s geweest. (zie Raadsbesluit blz 5, punt 5). In de 
herinrichtingsplannen B en C stond hij opgenomen, variant A was hiervan de sobere versie, daarom 
stond hij hierin niet opgenomen.   

 

Vraag 2:  Op tekening is bestrating getekend met een oranje kleur. Dit is niet terug te vinden in het 
renvooi. Bedoelt men hier de incidentele reparatie mee? Zo nee wat zijn de eventuele 
werkzaamheden?  

Antwoord 2: de oranje symbolen staan voor verharding. De verharding wordt plaatselijk, alleen waar 
nodig, gerepareerd.   

 

Vraag 3:  In de oude plannen (ook in A) worden de wegen / parkeerplaatsen e.d. herbestraat, dan 
wel met nieuwe stenen of door hergebruik. Wij vinden in het nieuwe plan hierover niks terug. Kunt 
u dit verklaren? Worden alle toegangswegen nu wel of niet herbestraat? Ze zien er nog redelijk 
goed uit.  
Antwoord 3: Het renovatieplan gaat uit van plaatselijke reparaties, dus geen herbestrating. Alleen de 
inritten worden vervangen en in de uitwerking zullen nog verkeersmaatregelen worden toegevoegd.  
 
 
Vraag 4: Pag 7: “Er wordt binnen de VvE’s besproken of bewoners willen helpen bij het verwijderen 
van de grindlaag toch om op deze wijze kosten te besparen. Bewoners worden ook gevraagd om 
mee te helpen met het plaatsen van de nieuwe beplanting onder begeleiding van de hovenier.”  
Vraag:  
- kunt u een korte toelichting geven wat er van de bewoners wordt verwacht, en wat de 
consequentie is indien zij niet thuis geven? Zijn de bakken met grindlaag van de gemeente of van 
de VvE? Aangezien het om best veel bakken gaat kunnen de kosten behoorlijk oplopen.  
Antwoord 4:  
Spaarneborgh heeft een groenwerkgroep, er zijn dus mensen die zich willen inzetten voor het groen.  
Momenteel hebben de VVE’s  de grindbakken in adoptie. Er zijn vanuit het bestuur ook voorstellen 
gedaan voor het verwijderen van het grind. Bij de uitwerking van de plannen is dit één van de punten 
waar we nog afspraken over moeten maken. Bij het opstellen van de begroting zijn aannames 
gedaan ten aanzien van de hoeveelheid. Het verwijderen van het grind is vooralsnog opgenomen in 
de stelpost onvoorzien.  
 
 


