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Reactieschrift inloopavond Bossenburgh 2019 

4 april 2019 

Straat Vraag/opmerking Reactie 

Lunenburg Wij ontvangen graag een 
bericht als jullie beginnen. 
Onze brievenbus zit aan de 
andere zijde van de woning 
ten opzichte van de buren 

Wij zullen er op letten bij 
bezorgen van de volgende brief, 
dat alle omwonenden een brief 
ontvangen. We geven dit ook 
door aan de aannemer die de 
werkzaamheden gaat uitvoeren 
en u zal informeren over de 
planning 

Blikkenburg Schoonmaken achterkant tuin, 
achterkant van de woningen 
Blikkenburg 14-20. Er wordt 
aan de voorkant van de 
woningen ook niet 
schoongemaakt. 

De veegdienst veegt op basis van 
beeldkwaliteit. Dit houdt in dat er 
pas geveegd wordt bij een 
bepaalde vervuilingsgraad. Als 
het voor deze kwaliteit nog niet 
nodig is vegen ze niet. In principe 
zullen ze overal wel een keer 
komen 

 Aan de achterkant van de 
woningen Blikkenburg 14-20 
veel struiken, maar die 
worden niet onderhouden 

Beplanting aan achterzijde betreft 
natuurlijke beplanting. 
Onderhoudsmaatregelen zijn 
uitmaaien randen en éénmaal per 
6 jaar snoeien en dunnen. Wordt 
in 2021/2022 weer gesnoeid. 
Overhangende beplanting mag op 
de erfgrens worden weggeknipt 

 Riool/putje voor Blikkenburg 
14-20 stinkt erg 

Wij zullen hier naar laten kijken. 
Misschien is het stankscherm 
defect 

 Heel jammer dat de voorkant 
van de woningen 14-20 de 
tegels niet gedaan worden 

Hier is volgens inspectie de 
kwaliteit van de verharding nog 
voldoende 

Wijenburg Bij Wijenburg nummer 34/36 
en 1 en 3 zijn bomen 
weggehaald. Op nummer 38 
is van de winter ook een boom 
gesneuveld. Op deze plaatsen 
is het boomvak dichtgestraat, 
maar met een afwijkende 
steen. Bij nummer 38 is niks 
gedaan, boomkrans is leeg. 

Hier worden ondergrondse 
groeiplaatsen aangebracht, 
nieuwe bomen geplant en 
beugels geplaatst 
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Worden hier nog bomen 
teruggeplaatst of met de juiste 
steen herstraat? (staat niet in 
het plan) 

 Bij nummer 46/48 staat bijna 
altijd een auto, terwijl 
tegenover 42-46 een 
groenstrook ligt. 

Dit is niet de bedoeling, de ruimte 
om hier een officieel vak te 
maken is er niet. Het is de taak 
van handhaving om hier op te 
handhaven 

Blikkenburg Graag de kolk achter 
Blikkenburg 1-3 omhoog 
halen. Misschien toch ook dat 
stuk herstraten? 

Bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden zullen we de 
kolk omhoog laten halen. Daar 
waar nodig worden ook reparaties 
uitgevoerd 

Giesenburg Wegens last van de boom in 
de Giessenburg is het 
mogelijk om te snoeien 
wegens zonnepanelen. De 
boom wordt ook steeds groter 
en de takken zijn bijna over de 
grenslijn. 

Betreft een boom die hier sinds 
1980 op ruime afstand van het 
perceel staat. Zonnepanelen zijn 
pas onlangs geplaatst. Eigenaar 
kende de situatie bij het besluit 
om zonnepanelen te plaatsen. 
Bomen vervullen een belangrijke 
rol bij aankleding van de 
omgeving en klimaatadaptatie 

Hellenburg De populieren aan de 
achterzijde van Hellenburg 
zijn erg hoog. Ze nemen in het 
voor- en najaar de zon weg. 

Bomen zijn nog in goede conditie. 
Op korte termijn worden bomen 
niet verwijderd. Er is een 
vervangingsplan populieren in 
voorbereiding. Dit om op lange 
termijn en geleidelijk populieren in 
de gemeente te vervangen 

 Daar waar mogelijk 
parkeervakken creëren 

Dit is gedaan door de nu brede 
vakken te versmallen en de 
vakken opnieuw in te delen. 
Hierdoor zijn 1 of 2 extra vakken 
ontstaan. 

 Verlichting in Hellenburg is 
minimaal 

Op de hoek tegenover Hellenburg 
nummer 1 wordt een lichtmast 
bijgeplaatst 

Lunenburg Worden de balken van de 
kliko opstelplaats op de hoek 
van Lunenburg/Bossenburg 
ook vervangen? 

Ja, deze zullen we herstraten en 
de houten balken vervangen door 
betonbanden 

Batenburg Graag paaltje verzetten naar 
nummer 86-84 voor meer 
parkeerplaats. 

Bij aanleg is uit verkeerstechnisch 
oogpunt gekozen dit gedeelte niet 
open te stellen voor auto's. Er zou 
een doodlopend stuk gecreëerd 
worden waar geen ruimte is om te 
draaien 

Lunenburg Zouden de bomen die 
gehandhaafd blijven gesnoeid 
kunnen worden. Betreft 
Lunenburg dat in verlengde 
loopt van de Langeleenweg 

De bomen en beplanting langs de 
Lange Leenweg vormen een 
belangrijk landschappelijk en 
ecologisch element in de buurt. 
Snoei, anders dan noodzakelijke 
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onderhoudssnoei wordt niet 
uitgevoerd 

Lunenburg Bordje ‘Verboden voor 
honden’ plaatsen bij speeltuin 
Lunenburg 

Niet nodig, is conform ons beleid 
dat je hond hier niet los mag. 
Uitwerpselen moeten worden 
opgeruimd 

 Rondom speeltoestel 
Lunenburg ophogen. Nu blijft 
er water staan rondom het 
speeltoestel 

Houtsnippers worden vervangen 
door valveilige speelondergrond 

 Bandenlijn aanpassen 
tegenover de parkeervakken 
bij Lunenburg 12-16. Bij 
parkeren wordt de hoek 
geraakt. 

De rijbaan heeft hier overal 
dezelfde breedte, het is naar ons 
inzien dan ook niet nodig een 
gedeelte hiervan te verbreden. De 
hoek gaan we bij het hertraten 
wel afronden 

Lunenburg Kan de grote boom achter 
Lunenburg 22-26 weg? Door 
bladverlies wordt de vijver in 
onze tuin erg vies en wij 
hebben geen zon meer in de 
tuin. Willen de kinderen graag 
in een zwembad laten spelen 
in de tuin, maar is door 
schaduw en bladeren geen 
optie 

Boom staat op ruim 3 meter van 
de erfgrens. Bomen vervullen een 
belangrijke rol bij aankleding van 
de omgeving en klimaatadaptatie 

 Schotelantenne kan ik niet in 
de achtertuin zetten, want heb 
daar geen ontvangst. Moet 
deze van de gemeente 
weghalen van de voorgevel 

Het is niet toegestaan om een 
schotelantenne aan de voorzijde 
te hebben. Hiervoor loopt 
momenteel een handhavings-
traject in Bossenburgh 

 Moet de schutting van de 
achtertuin lager maken. Wij 
hadden eerst een lage 
schutting, maar hebben een 
hoge geplaatst omdat er 
regelmatig spullen uit de tuin 
werden gestolen 

Erfafscheiding in de voortuin mag 
niet hoger zijn dan 1 meter. 
Spullen kunt u in berging plaatsen 
tegen diefstal. Ook hiervoor loopt 
een handhavingstraject in 
Bossenburgh. Alle bewoners die 
hier niet aan voldoen, hebben een 
brief ontvangen 

Doornenburg Wateroverlast speelplek 
Hellenburg 

Houtsnippers worden vervangen 
door valveilige speelondergrond 

 Niet toegankelijk voor minder 
validen 

We maken in de trottoirband een 
verlaging van tenminste 1,20 
meter, waar gebruik van gemaakt 
kan worden om het terrein op te 
rijden. Ook bij de andere 
speelplaatsen waar we 
werkzaamheden uitvoeren, gaan 
we dit doen 

 Paal in de rijbaan terug 
plaatsen ter hoogte van 
Batenburg 38/40 

Gaan we doen, dit had met de 
herstraatwerkzaamheden van 
vorig jaar meegenomen moeten 
worden 
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Bossenburg Wij wilden even reageren op 
de bestrating in Lunenburg. In 
verband met schilderwerk aan 
de woning op Bossenburg 193 
en de achterzijde daarvan, is 
onze vraag wanneer er 
begonnen wordt met de 
bestrating. Dat kunnen wij dan 
afstemmen met de schilders in 
verband met de steigerbouw 

Graag doorgeven wanneer de 
schilders willen komen, dan kan 
de planning van de aannemer 
daarop aangepast worden. Deze 
planning is nog niet bekend. 
Andere optie is dat wij u de 
planning van de aannemer aan u 
doorgeven zodra deze bekend is 

Batenburg Er is een te kort aan 
parkeerplaatsen! Het staat erg 
rommelig en is een punt van 
ergernis. Hopelijk nemen jullie 
dit mee en kunnen jullie dit 
probleem oplossen 

Om de boom meer ruimte te 
geven en deze niet de bestrating 
opduwt, is het nodig om een 
gedeelte van de parkeervakken 
daar voor op te heffen. Door dit 
iets anders vorm te geven kan dit 
beperkt worden tot 1 vak. Verder 
is het in de straat niet mogelijk om 
extra parkeerplaatsen te 
realiseren, zonder daar groen 
voor op te heffen 

Batenburg Klein stukje groen voor 
Batenburg 75 weghalen. 
Zodat er naast deze woning 
plaats is voor 2 auto's om te 
parkeren 

In het kader van klimaatadaptie is 
juist het terugdringen van het 
verhard oppervlak belangrijk. 
Zonder noodzaak groen 
verharden, staat haaks op het 
beleid. Ook wordt het einde van 
het voetpad geblokkeerd als hier 
een auto zou parkeren 

Lunenburg Ik schrik er van dat we achter 
Lunenburg 68-76 nog een 
parkeerplaats moeten 
inleveren. Het is nu al lastig 
parkeren met 8 vakken 

Dit is bij het uittekenen niet goed 
gegaan. Door het vervallen van 2 
bomen en terugplaatsen van 1 
boom, zou de hoeveelheid 
parkeerplaatsen gelijk moeten 
blijven. Dit wordt aangepast 

 Wij hopen dat niet de gehele 
straat in één keer wordt 
opgebroken, veroorzaakt 
problemen met parkeren 

Dit zal in meerdere fases worden 
uitgevoerd, om zo de 
parkeeroverlast te beperken 

 Waarom wordt de boom op de 
hoek van Lunenburg en 
Bossenburg behouden? Geeft 
schaduw, wiebelt en er vallen 
grote takken uit op de auto's. 
Ook wortelopdruk in de tuin. 
Graag vervangen door 
jonge kleine boom 

Boomconditie is goed. Bomen 
vervullen een belangrijke rol bij 
aankleding van de omgeving en 
klimaatadaptatie. Doorschietende 
boomwortels mogen op de 
erfgrens worden verwijderd door 
de aangrenzende eigenaar. Op 
voorwaarde dat dit de 
stabiliteit van de boom niet in 
gevaar brengt 

Lunenburg Het pad voor Lunenburg 
nummer 30-38 ook herstraten. 
Er blijft water staan op de 
scheidingslijn erf en pad 

Had op tekening moeten staan. 
Wordt toegevoegd en nemen we 
mee 
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 Een nummeringsbord ‘30-50‘ 
ophangen. Staat nu ‘40-50’. 

Bordje gaan we ter plaatsen 
bekijken 

Lunenburg Ik wil vragen of de boom 
achter onze woning 
vervangen kan worden door 
een nieuwe of kleiner 
exemplaar. Deze drukt de 
bestrating in mijn tuin 
omhoog, waardoor ik er al 
vaak over gestruikeld ben 

Boomconditie is goed. Bomen 
vervullen een belangrijke rol bij 
aankleding van de omgeving en 
klimaatadaptatie. Doorschietende 
boomwortels mogen op de 
erfgrens worden verwijderd door 
de aangrenzende eigenaar. Op 
voorwaarde dat dit de stabiliteit 
van de boom niet in gevaar 
brengt 

Lunenburg Kan de boom achter 
Lunenburg 14/16 
vooruitlopend op de 
werkzaamheden worden 
verwijderd? Deze boom zit vol 
met bladluis, wat een smerige 
plak op de auto’s achter laat. 
Niet tegen te poetsen 

Wanneer de te verwijderen 
bomen worden weggehaald, is 
nog niet bekend. Waarschijnlijk 
worden alle te verwijderen bomen 
in de wijk tegelijk weggehaald 

 Bij nieuwe bomen graag 
rekening houden met ‘bladluis 
ongevoeligheid’. De nieuwe 
boom een parkeerplaats 
opschuiven richting 
Lunenburg 20, indien zelfde 
kwaliteit als huidige bomen 
liever geen boom terug 

Bij de nieuwe boomsoortkeuze 
wordt rekening gehouden met het 
feit dat de boom op een 
parkeerstrook staat. Dus weinig of 
geen vruchtvorming en weinig 
gevoelig voor bladluis 
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