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Lage Duin

plantsoen

Bladluizen
overlast

Schoollaan

Bennebroekerdreef
/Talmalaan

Sub categorie

Plaats - locatie

Het gaat vooral om overhangende takken
en een Den op het terrein die overlast
veroorzaakt

Verzoek van inwoner om twee grote struiken
te planten tegen inloop.

Inwoners die hun auto onder de lindes in de
Schoollaan parkeren vragen of de milieuvriendelijke bestrijding die als proef in 2007
en 2008 gehouden is structureel ingevoerd
kan worden.

Overhangend hout is doorgegeven aan de GOA’s.
De den is een boom in particulier bezit waar wij niks aan
kunnen doen, dus heb ik mevr. Nierrhoff geadviseerd zelf
een kapvergunning aan te vragen voor de boom en
deze mede te laten ondertekenen door de eigenaar.
Omdat deze wel genegen leek de boom te laten
kappen maar niet zelf het initiatief wenst te nemen.

Is op zich geen probleem, alleen heeft een grote plant
op deze plek veel water nodig de aanvrager is echter
bereid om als het nodig is water te geven ook komen ze
op onze waterlijst.
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2 november 2009

Omdat de proef volgens de bewoners zeer succesvol
was en ze dit jaar nu de luizen niet bestreden zijn er erg
veel last van hadden, lijkt het ons zinvol om hiermee
door te gaan.
Wel lijkt het ons verstandig om te inventariseren hoeveel
straten in de gehele gemeente hiervoor in aanmerking
zouden komen en de kosten hiervan in beeld te
brengen. Mochten de kosten zoals verwacht niet in
verhouding staan tot de overlast en binnen ons budget
passen, dan kan het voortaan toegepast worden indien
nodig op meerdere plekken in onze gemeente.

Reactie behandeld ambtenaar

wijkschouw te Bennebroek

Onderwerp (inbreng/opmerking bewoner)

Behandeld ambtenaar: de heer J.J.B.Raaphorst
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Lage duin

Lage duin/
Bennebroekerdreef

Groen strook tussen
Pré en de
openbare weg aan
de Talmalaan

Mevr. Freiser vraagt of de bak waar ook de
berk in staat opgeknapt kan worden.

Diverse vragen over herinrichting
plantsoenen aan het Lage Duin en kop
Dreef

Diverse inwoners klagen over de groen
strook
Waar nu nog alleen onkruid staat.

Dit gaat dit jaar nog gebeuren, de berk gaat weg hier
komt een plataan voor terug, In de loop der jaren is
geprobeerd hier een mooi siervak van te maken maar
doordat de kinderen hier in gingen spelen en honden
het als toilet gebruikten is gekozen voor een beplanting
die iets minder vriendelijk is en toch sier waarde heeft.
we gaan proberen om nadat de berk vervangen is de
sierwaarde van dit vak weer te verhogen met
gedeeltelijke nieuwe beplanting.

Deze vragen heb ik naar tevredenheid kunnen
beantwoorden

Ik heb hen uitgelegd dat de stroken inzet zijn van een
juridisch geschil tussen de gemeente en Pré-wonen over
een grondruil en dat zo gauw hierover
overeenstemming is bereikt dat wij de strook
onmiddellijk volgen afspraak inrichten.
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