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Beste meneer Helvrich, 

Op 9 april 2020 stelde de heer Boersma van de PvdA een vraag over een gewond geraakte 
hond door losliggende scherpe voorwerpen in het Harlinger Bos. In deze brief leest u ons 
antwoord. 

Vervuilde grond 
Dank voor uw melding over de door uw geschetste situatie in het Harlinger Bos. Ten tijde 
van de aanleg is gebleken dat de grond vervuild was met scherven en stenen. De aannemer 
heeft er toen alles aan gedaan om dit eruit te halen. Uit het artikel kunnen wij ook niet halen 
of dit nieuw glas was of ouder glas. Na de melding is er op vrijdag 10 april door een collega 
een schouw gelopen door het Harlinger Bos. Hier is niets aangetroffen. 

Schone grond verklaring 
Bij nieuwe grond die verwerkt wordt zal altijd een zogenaamde "schone grond verklaring" 
aanwezig moeten zijn. Dit kan echter nooit helemaal voorkomen dat er onrechtmatigheden 
gevonden kunnen worden. Als gemeente zijn wij samen met de burger verantwoordelijk 
voor een veilige omgeving. Wij doen er als gemeente alles aan om de omgeving schoon, heel 
en veilig te houden. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de gebruiker van het openbaar 
gebied zelf aandacht heeft voor haar of zijn eigen veiligheid. 

Controle op scherven 
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij direct ná de melding gaan controleren op scherven of iets 
dergelijks. Wij nemen de veiligheid van onze inwoners zeer serieus. 
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Tot slot 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

b~e.s7Jen wethou~rs van ~e meente H~,en, 

# / :tü~ W.R. e 
Secretaris Burgemeester 
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