WAGENINGEN

Groenvoorziening
Kortenoord
16-05-2022

1

Agenda
GESPREKSPUNTEN
Doelen/verwachtingen
Wat weten we al
Betrokkenen
Plan van aanpak: korte en lange termijn
Taken verdelen
W.t.t.k
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Wat weten we al?

03

Olijfwilgvlo
Te weinig diversiteit, bestrijden niet haalbaar daardoor
Kosten
Wooncomfort
Van de hovenier Irma

Nou daar ben ik dan. Het probleem is dat er
in de hele wijk dezelfde struik is aangeplant.
Het is dus een walhalla voor de olijfwilgvlo.
Iedereen moet dan gaasvliegjes gaan
ophangen, maar het is onwaarschijnlijk dat je
daarmee de vlootjes weg krijgt.
Het scheelt misschien ook als je alleen op het

Niks aan te doen. Je wil toch ook geen

juiste moment snoeit. Dat betekent snoeien in

gif smeren onder elk! blaadje, en dat

het groeiseizoen van mei t/m september. Dan

ook nog tegelijkertijd in de hele wijk? En
dat dan herhalen 5 x per jaar...
Mijn oplossing: ze moeten het contract
veranderen: olijfwilg mag weg, voor wie
dat wil. Ziet er toch niet uit nu? Dat was
oorspronkelijk de reden: dat het er uit
ziet... (Zogenaamd dan, ik vind het
doodsaai)
Wat zou het dan een creatief
interessante wijk worden. Tuinwijk!

kan de struik goed herstellen. Een beetje
mest eventueel, na het snoeien of aan begin
groeiseizoen. Alles om de struik sterk te
houden en plagen goed te kunnen overleven.
BPD en/of gemeente zou er goed aan doen
om toe te staan dat er andere struiken
worden geplaatst, bijvoorbeeld dezelfde per
straat ipv de hele wijk als het aanzicht
belangrijk is.
Tot zover mijn tips

😊.

Betrokkenen

BPD

TREBBE

GEMEENTE

MAKELAAR

06

KUNNEN WE DIT BESTRIJDEN?
05

Plan van aanpak

Korte en lange termijn.
Effect op planten en insecten zoals bijen

LANDSCHAPSARCHITECTONTWIKKELAAR
Wie is opdrachtgever?

KOOPCONTRACTJURDISCH/CLAUSULE
Koopcontract- situatieschets van de wijk

FINANCIËLE TEGEMOETKOMING
herbeplanting/schutting/bestrijding

WOONGENOT/COMFORT
Privacy- gaten in de hagen
Plakkerig spul op tegels/ramen etc.
Je kunt niet buiten zitten en niet buiten eten
zonder onder te zitten, ook in huis zitten ze.

Actie en taken verdelen
BENADEREN

BETROKKENEN

contactpersoon- brief opstellen

DRAAGVLAK-COLLECTIEF

GELUID

Online petitie- petitie.NL om draagvlak te krijgen richting betrokkenen

RECHTEN

EN

PLICHTEN

Clausule koopcontract
Situatieschets
Verantwoordelijkheid
Juridisch

Communicatie
Bewoners
Welke middelen
Nextdoor
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Afronding
Wat verder te tafel komt
Rondvraag
Volgende afspraak

