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Geachte heer Wiesenekker, 
 
 
Op 25 april 2018 heeft uw fractie, op grond van artikel 42 van de Organisatieveror-
dening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over adoptie rotondes. 
Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt. 
 
Vraag 1. Klopt het dat het college bij het uitgeven van de rotondes niet actief een 
groene, creatieve of kunstzinnige invulling heeft verlangd?  

 

Antwoord: Dat klopt, ondernemers mogen de rotonde overnemen in de huidige staat 
of herinrichten naar eigen ontwerp. Het ontwerp wordt door de gemeente getoetst 
aan de vooraf afgesproken randvoorwaarden. De intentie is dat het onderhoud wordt 
overgenomen van de gemeente en daar tegen over staat dat ze reclame uitingen 
mogen plaatsen. In het vastgestelde beleid staat ook dat de gemeente de wens heeft 
om op een aantal rotondes kunst of uitingen van artistieke aard toe te passen. 

 

De ervaring is dat ondernemers de rotonde als een visitekaartje zien om hun bedrijf 
te promoten en zij er voor kiezen om niet alleen de rotonde goed te beheren maar 
ook om de rotonde fraai in te richten, al dan niet met uitingen van artistieke aard. 
Voorbeelden van deze ontwerpen zijn bijgevoegd als bijlage. 

 
Vraag 2.Bent u het met ons eens dat slechts het toevoegen van reclameborden niet 
de intentie was van eerder genomen besluiten?  

 

Antwoord: Zie antwoord vraag 1. 
 

Vraag 3. Bent u het met ons eens dat de huidige gang van zaken niet leidt tot de 
beoogde kwaliteitsimpuls voor onze rotondes, maar eerder tot een minder aantrekke-
lijk straatbeeld?  

 
Antwoord: Ondernemers die een rotonde adopteren zien de rotonde als een visite-
kaartje. Het overgrote deel van de rotondes dat wordt geadopteerd krijgt een nieuwe 
inrichting met groen en met soms ook artistieke uitingen er op. Voorbeelden van 
deze ontwerpen zijn bijgevoegd als bijlage. 
 
Slechts één van de 27 rotondes in de gemeente heeft nóg geen “groene” uitstraling, 
de rotonde Burgemeester Kuntzelaan / Van Dompselaerstraat. De ondernemer die 
deze rotonde heeft geadopteerd heeft aangegeven op korte termijn een voorstel te 
doen om deze rotonde aantrekkelijker in te richten.  
 



 

Blad 2  

Vraag 4. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat het beoogde doel - een kwaliteits-
impuls van de openbare ruimte door een groene, creatieve of kunstzinnige invulling – 
alsnog bereikt wordt bij alle geadopteerde rotondes?  

 
Antwoord: Bij de rotondes waar de kwaliteitsimpuls minder groot is stimuleren we de 
adoptant om voor een herinrichting te kiezen door daarover in gesprek te gaan. 
Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om een kortere looptijd af te spreken voor het 
beheercontract. 
 
Op Harselaar Zuid zijn onlangs 3 nieuwe rotondes aangelegd. 1 rotonde is geadop-
teerd en is voorzien van reclameborden. De verdere invulling van de rotonde is on-
gewijzigd gras gebleven. De 2 andere rotondes zijn afgelopen week beplant met 
bomen van flink formaat. Voor het straatbeeld is dat een kwaliteitsimpuls en dat is 
wat we graag zien. Toch rijst de vraag:  
 

Vraag 5. Zijn deze twee aangeplante rotondes geadopteerd of zijn de rotondes door 
de gemeente aangeplant?  

 

Antwoord:   De 3 rotondes op de Harselaar Zuid zijn allemaal geadopteerd en aange-
legd door de bedrijven die ze adopteren of door het door hen in de arm genomen 
groen bedrijf. 

 

Vraag 6. Indien de gemeente voor aanplant heeft gezorgd: waarom zijn er hoge kos-
ten gemaakt voor aanplant terwijl het de bedoeling is dat bedrijven dit verzorgen in 
ruil voor een reclame uiting?  

 
Antwoord: De gemeente heeft deze rotondes niet ingericht en aangelegd en hiervoor 
zijn dan ook geen kosten gemaakt. Deze kosten zijn gemaakt door de bedrijven die 
de rotondes adopteren (bijgevoegd de ontwerpen van de 3 rotondes). 

 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H.F.B. van Steden   Dr. J.W.A. van Dijk 

secretaris     burgemeester 


