Motie
Tevredenheidsonderzoek ecologisch maaibeheer

De raad van de gemeente Steenbergen;
In vergadering bijeen op 4 november 2021
Constaterende dat:

•
•
•
•
•
•
•

de gemeente Steenbergen samen met Waterschap de Brabantse Delta en
Staatsbosbeheer gestart is met het ecologisch maaibeheer in het kader van de
Natuurwet 2017
deze manier van maaien voor een groot gevoel van onveiligheid bij onze inwoners
en passanten zorgt, vooral bij fietsers, de schoolgaande jeugd en hun ouders
daarnaast een grote mate van overlast ervaren wordt door agrarische ondernemers
er na twee seizoenen een evaluatie plaats gaat vinden van deze manier van
maaien
het College toegezegd heeft de ervaringen ten aanzien van deze vorm van maaien
met onze inwoners te gaan evalueren
het aantal meldingen van overlast al fors is toegenomen
deze evaluatie onder onze inwoners plaats gaat vinden via de
steenbergen.ikpraatmee.nl site

Overwegende dat:
•
•
•
•

dit een onderwerp is dat enorm leeft onder onze inwoners
het belangrijk is de mening van onze inwoners mee te nemen in de evaluatie
deze evaluatie op een degelijke manier dient te gebeuren
de site steenbergen.ik praat mee.nl een onvoldoende beeld geeft van de mening
van onze inwoners

Draagt het college op om:
•
•
•
•
•

Naast de uitkomsten van de site een enquête uit te zetten met daarin neutrale
vragen over hoe onze inwoners het huidige maaibeleid ervaren, wat zij hierin willen
verbeteren en hoe zij denken over het toekomstige maaibeleid
De uitslag van dit onderzoek uiterlijk aan te leveren uiterlijk Q1 2022
Voor de evaluatie met de partners nogmaals onderzoek te doen bij onze inwoners
welke verbeterpunten er gedaan zijn en hoe zij dit ervaren
De uitkomsten van dit onderzoek nadrukkelijk mee te nemen in de evaluatie met
Waterschap de Brabantse Delta en Staatsbosbeheer
De kosten voor dit onderzoek op te nemen in de komende begroting.

en gaat over tot de orde van de dag,
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