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Kenmerk

EVALUATIE SAMENWERKING DORDTSE KIL III
Jos opent de vergadering. Henk Wiekart is afwezig.
We zijn nu een jaar verder in het lopende vierjarige contract. Zoals afgesproken
zal aan het eind van elk jaar een evaluatie gehouden worden om te zien hoe de
samenwerking verloopt, gaat alles zoals afgesproken, zijn er bijzondere punten
waarover met elkaar gesproken dient te worden, enz. Daarnaast is er
vanzelfsprekend ruimte om inhoudelijke zaken te bespreken
1. Samenwerking
Partijen hebben in het afgelopen jaar enkele keren een werkoverleg gehad. Dat
verliep verder prima. Alle partijen ervaren de samenwerking en communicatie
als goed. De lijnen zijn kort. Jan merkt ook op dat het er gewoon goed uit ziet
op Kil III. Om in termen van beeldkwaliteit te spreken ligt deze in zijn
algemeenheid ruim tot zeer ruim op kwaliteitsniveau B. Ad bevestigd dat,
daarnaast heeft hij ook de indruk en ervaart hij dat op Kil III zaken nu toch
sneller geregeld worden. Goed om verder op te merken is dat Kil III in zijn
bijzondere opzet van samenwerking tussen partijen ook veel gezien wordt als
een goed voorbeeld.
2. Schouwrondes
Jan gebruikt geen PDA meer. Alles valt goed binnen de norm, B of zelfs A
kwaliteit. Alleen worden nog aandachtspunten gesignaleerd. Afgelopen
schouwronde (3 december) waren er slechts 2 punten die dan overigens ook
niet eens onder het contract vallen.. Een gat in de Robijn ter hoogte van nr.
600. en schampblokken. Op de Heliotroopring laat Madelon enkele reparaties
verrichten.
3. Knelpuntenlijst
Visser en Van Walsum waren niet heel blij met de geplaatste gele betonblokken.
De ROM-D is van mening dat de uitrit groter gemaakt had moeten worden. Nu
komen er waarschijnlijk grasbetonblokken waarvan de kosten worden gedeeld.
Madelon heeft een formeel verzoek bij Arriva ingediend om een standpunt om de
dienstregeling aan te passen. Alternatief blijft het voetpad. De bushalte
verplaatsen heeft nog steeds de voorkeur. Een aantal punten die Ad heeft
doorgegeven worden bij Stadsbeheer opgepakt. Voor de punten voor ROM-D
wordt een factuur gestuurd.
Bomen
Een aantal bomen op Kil III zijn ziek, er is een schimmel actief. De vraag is nu
wanneer de bomen vervangen worden door Heijmans. Vorige keer zijn vijftien
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bomen geselecteerd die vervangen moeten worden. Er is daarvoor een
schadeclaim neergelegd bij KPN. Niet alle bomen zijn even goed. Helga en Ad
geven aan dat er veertien bomen die niet in de selectie zitten ook niet goed zijn.
Soms kunnen bomen herstellen. Afgesproken wordt dat als over drie jaar blijkt
dat de bomen niet goed zijn herstelt, hierover overleg plaats zal vinden.
Schaderijden
Er hangen camera’s op het terrein. Kil III kijkt de beelden na bij schade, maar
dat kost wel veel tijd. Vraag is of dat zin heeft, wordt er aangifte gedaan?
Normale lijn is dat er altijd aangifte wordt gedaan wanneer iemand schade
maakt en dan doorrijd. Ook afspraak in kader van keurmerk Veilig Ondernemen.
Afgesproken wordt dat afhankelijk van het schadebedrag gekeken wordt naar de
beelden. Jos kijkt nog wel even naar dit punt.
Struweel
A-garden gaf aan dat eens in de zoveel tijd wel iets gedaan wordt aan het
Struweel. Het struweel valt buiten het bestek. Beide gebieden zitten in het
beheer bij de Natuur- en Vogelwacht.
4. Afspraken 2013
Volgend jaar komt er waarschijnlijk geen gebied bij met groenonderhoud. Alleen
gebied wat al in bestek zat. De verhouding tussen het ROM-D en gemeentelijk
budget verandert (verschuift) alleen.
Uren toezicht
Voor het eerste jaar is afgesproken om 20 uur van de parkmanager te
vergoeden. Ad stuurt een overzicht van de uren en een factuur over 2012.
In het volgende overleg komt dit punt terug met de vraag over de eventuele
noodzaak over 2013. Voorstelbaar is dat het werk nu na een jaar verminderd is.
Factuur budget 2013
Budget voor Zirkoon/Carneool komt erbij. Voorstel is om medio 2013 weer een
factuur te sturen. Helga stemt dit af met het Bestuur. Het gaat dan om de
€ 30.000,- (Opm.gemeentelijke index is 0), plus klein budget van de
zirkoon/carneool.
Vergaderschema
Zelfde frequentie voor 2013. Eerst een schouw en week later de vergadering.
Met het verzenden van het verslag zit er een vergaderschema bij voor 2013.
Opmerking Ad
Kil III heeft toestemming gekregen voor het in eigen beheer krijgen van de
bewegwijzering. Het is fijn dat die ruimte gegeven wordt.
Ad is ook bezig met een digitaal bord en heeft daar ook bij Rom-D naar
gevraagd. Eerst wordt gekeken hoe duur het is.

Pagina 2/2

