
 

Vragen ogv. Art.46 Reglement van orde gemeente Soest. 

Soest, 13 september 2017. 

Betreft: vragen Japanse duizendknoop.  

Geacht college,  

Op grond van  berichten in de media ( artikel AC dd. 25072017 en Soester Courant 21062017 

gemeentelijke pagina) werden wij benaderd door ongeruste burgers die zich op grond van op het oog 

tegenstrijdig lijkende berichten van onze gemeente in vergelijking met de gemeente Amersfoort 

zorgen maken over het waarheidsgehalte van de berichtgeving van onze gemeente inzake de 

bestrijding van Japanse duizendpoot  afgezet tegen de genoemde bronnen in het artikel in de AC. 

Daarom leggen wij u de volgende vragen voor: 

1. U geeft aan op een aantal geselecteerde locaties de duizendknoop te behandelen met de 

WAVE-methode.  Op andere locaties wordt de duizendknoop aangepakt door branden. 

a. Wilt u aangeven welke locaties worden aangepakt met de WAVE-methode? 

b. Wilt u aangeven welke locaties worden aangepakt door branden? 

c. Op grond van welke criteria is de keuze, zoals omschreven bij a en b, tot stand gekomen? 

d. Zijn er locaties die niet worden aangepakt? Welke criteria liggen hieraan ten grondslag? 

2. U geeft aan  op de genoemde locaties het effect van de aanpak te volgen om te zien welke 

het meest effectief is om de groeit te remmen. 

 a. Hoe volgt u het effect van de aanpak? 

 b. Door wie of welke instantie wordt deze monitoring gedaan? 

 c. Wat zijn tot op heden de bevindingen van deze monitoring? 

 d. Geven deze bevindingen u aanleiding het advies aan de burger met Japanse duizendpoot       

in de tuin, bij te stellen? 

 e. Welke maatregelen mogen we de komende maanden op dit gebied van u verwachten en 

geven ervaringen in den lande u aanleiding uw aanpak c.q. adviezen bij te stellen? 

Met grote belangstelling zien wij uw antwoorden tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 



Namens de fractie Burgerbelangen Soest-Soesterberg 

Johan Baks 

fractievoorzitter 

bijlagen: genoemde artikelen 

 


