ATLAS.ti Report
Waar Staat je Gemeente
Codes grouped by Documents (selection)
Report created by Delia Spoelstra on 6 Sep 2019

1 Codes:

○ Beheer
Created: 14/08/2019 by Delia Spoelstra, Modified: 14/08/2019 by Delia Spoelstra
38 Quotations:
1:2 Aerdenhout '- verbeteren veiligheidssituatie kinderoversteekplaatsen Burg. den
Texlaan + Zandvoortst…
Content:
Aerdenhout '- verbeteren veiligheidssituatie kinderoversteekplaatsen Burg. den Texlaan
+ Zandvoortstelaan, bv. extra markeringen wegdek ed. - asfalteren of bestraten gehele
fietspad Munterslaantje - bomen van gemeente die overhangen op particuliere
terreinen vaker/beter snoeien - controle en onderhouden hemelwater
drainagesystemen Spiegelenburghlaankwartier
Dank voor uw aandacht
1:6 Aerdenhout Bomen planten, zoveel als mogelijk. Langs wegen, langs sloten, er
kan nog veel meer. Red…
Content:
Aerdenhout Bomen planten, zoveel als mogelijk. Langs wegen, langs sloten, er kan nog
veel meer. Redenen: fijnstof, 25 kg CO2 opname per boom per jaar, luchtvochtigheid en
biodiversiteit insecten vogels vleermuizen, algehele indruk van de wijk. Overal
klusbedrijven, overal nieuwbouw, overal van gras naar kustgras en van tuin naar steen .
Niemand wil het onderhoud en dus versteent het. En zo gaat de leefomgeving achteruit.
Steeds meer steen en verkeer, steeds minder groen.
1:7 Aerdenhout Bomenbeleid? Ik heb de indruk dat er veel bomen worden gekapt
door bewoners zelf en dat d…
Content:
Aerdenhout Bomenbeleid? Ik heb de indruk dat er veel bomen worden gekapt door
bewoners zelf en dat de gemeente daar niet op toe ziet of niet altijd op toe kan zien
1:15 Aerdenhout Graag terugkeer van stortplaats voor bladeren in de herfst in de
nabijheid. Beter informa…
Content:
Aerdenhout Graag terugkeer van stortplaats voor bladeren in de herfst in de
nabijheid.
Beter informatie over subsidie mogelijkheden bij zonnepanelen etc
1:16 Aerdenhout Handhaaf op groen van tuinen dat over de stoepen valt. Veel
inwoners verwaarlozen hun tui…
Content:

Aerdenhout Handhaaf op groen van tuinen dat over de stoepen valt. Veel inwoners
verwaarlozen hun tuin, waardoor je, vooral bij regen lastig over de stoepen kan lopen.
Er wordt veel te hard gereden door de hele buurt. Handhaaf dit nou eens. Veel mensen
storten karton bij milieu eiland. Vooral ook inwoners uit Haarlem. Handhaven a.u.b. het
geeft zo’n rommel en rommelig gezicht bij binnenrijden buurt.
1:51 Bennebroek Handhaving van de regels: bijv. geen (hoge) schuttingen meer
direct aan de weg / stoep. W…
Content:
Bennebroek Handhaving van de regels: bijv. geen (hoge) schuttingen meer direct aan
de weg / stoep. Worden nog steeds geplaatst. Handhaaf de regels.
1:54 Bennebroek Ik zag geen vragen over waterhuishouding, afvoer regen water is
in mijn buurt slecht. Pla…
Content:
Bennebroek Ik zag geen vragen over waterhuishouding, afvoer regen water is in mijn
buurt slecht. Plassen blijven snel en lang staan waardoor deel parkeerplekken
onbruikbaar zijn
1:62 ennebroek Zandlaan afsluiten voor vrachtverkeer; meer controle op
overhangend groen aan de Zandlaan.…
Content:
ennebroek Zandlaan afsluiten voor vrachtverkeer; meer controle op overhangend groen
aan de Zandlaan. Trottoir niet meer normaal begaanbaar, zeker niet voor rolstoelen
en/of kinderwagen. Berm van de Zandlaan is zeer slecht; graag herstellen. Afstelling
verkeerslichten kruispunt Schoollaan/Bennebroekerlaan/Meerweg/Binnenweg: alle
richtingen afzonderlijk van elkaar laten werken voor een betere doorstroming van het
verkeer.
1:68 Bloemendaal De straat en het plein zouden opnieuw aangepakt worden, qua
bestrating en putten. Straat…
Content:
Bloemendaal De straat en het plein zouden opnieuw aangepakt worden, qua bestrating
en putten. Straat en plein hebben blank gestaan afgelopen zomen....Graag zo spoedig
mogelijk weten wat het plan hier omtrent wordt.
1:80 Bloemendaal Ja als ik vraag of bomen goed gesnoeid kunnen worden omdat
ze te groot worden en het zon…
Content:
Bloemendaal Ja als ik vraag of bomen goed gesnoeid kunnen worden omdat ze te groot
worden en het zonlicht wegnemen . Heeft dat na 3 keer nog steeds geen reactie.
Bomen zijn in deze gemeente belangrijker dan inwoners.
1:83 Bloemendaal Minder bomen kappen. Het lijkt nu willekeur en alsof jaarlijks de
5% 'slechtste' bomen m…
Content:
Bloemendaal Minder bomen kappen. Het lijkt nu willekeur en alsof jaarlijks de 5%
'slechtste' bomen moeten worden gekapt. Daarvoor komt weinig terug, zeker niet
wanneer dit gebeurd in groenvoorziening. Graag een duidelijke en strenger kapbeleid
een meer grotere bomen teruplanten als kap echt noodzakelijk is.
1:85 Bloemendaal Ondanks uistekende dienstverlening en algemeen onderhoud
van bv de woonbuurt, milieustra…

Content:
Bloemendaal Ondanks uistekende dienstverlening en algemeen onderhoud van bv de
woonbuurt, milieustraat beheer, etc, blijft het jammer dat de gem bestuurskunde (gem
raad en enkele partijen) zo nadelig beinvloed wordt door de diverse politieke "ego's" en
onderlinge "machtstrijd". Hierdoor wordt het gem imago zeer nadeling beinvloed jammer en niet nodig!
1:96 Bloemendaal Zou graag zien dat het plastic in een rolemmer wordt opgehaald.
De zakken scheuren makke…
Content:
Bloemendaal Zou graag zien dat het plastic in een rolemmer wordt opgehaald. De
zakken scheuren makkelijk in onze groene buurt waar naast katten ook regelmatig een
vos langsloopt. Dus al zet je het 's ochtends vroeg aan de weg....
1:98 Overveen al eerder gemeld: afvalscheiding; zeer gewenst !
Content:
Overveen al eerder gemeld: afvalscheiding; zeer gewenst !
1:100 Overveen De gemeente moet zich meer inzetten voor behoud natuur &amp;
landschap. Geen bebouwing van…
Content:
Overveen De gemeente moet zich meer inzetten voor behoud natuur &amp; landschap.
Geen bebouwing van landgoederen. Meer oppositie tegen circuit in Zandvoort. Minder
feesten op het strand.
1:112 Overveen Kan de gemeente eens beoordelen of de reclamezuil bij het
oversteekpunt van de Julianalaan…
Content:
Overveen Kan de gemeente eens beoordelen of de reclamezuil bij het oversteekpunt
van de Julianalaan (thv nr 106) naar de Willem de Zwijgerlaan wel veilig staat? Wij
vinden dat door deze plakzuil het zicht wordt ontnomen op tegenliggend verkeer en de
fietsers op het fietspad en daarmee een onveilige situatie bij indraaien naar de Willem
de Zwijgerlaan.
Verder loopt bij acute regenval de Willem de Zwijgerlaan erg onder
water. Zouden de waterputten gecontroleerd kunnen worden?
1:120 Vogelezang Er wordt teveel onderhoud gedaan. Teveel last van lawaai
machines.
Content:
Vogelezang Er wordt teveel onderhoud gedaan. Teveel last van lawaai machines.
1:121 Vogelezang Grofvuil regeling aanpassen, belachelijk de kosten voor het
ophalen , zeker als je geen a…
Content:
Vogelezang Grofvuil regeling aanpassen, belachelijk de kosten voor het ophalen , zeker
als je geen auto hebt zoals ik en dat naast de kosten van de jaarlijkse nota .
3:6 Aerdenhout bomen planten
Content:
Aerdenhout bomen planten
3:8 Aerdenhout de 3 kopjes in de gemeente weer als uitkijkpunten en
ontmoetingsplekken inrichten

Content:
Aerdenhout de 3 kopjes in de gemeente weer als uitkijkpunten en ontmoetingsplekken
inrichten
3:15 Aerdenhout Fauna beheer, verkeers doorstroming bij aanpalende gemeente
Haarlem en Heemstede
Content:
Aerdenhout Fauna beheer, verkeers doorstroming bij aanpalende gemeente Haarlem
en Heemstede
3:18 Aerdenhout groen en wegen/stoepen
Content:
Aerdenhout groen en wegen/stoepen
3:31 Aerdenhout Plaats nu eens AEDs!
Content:
Aerdenhout Plaats nu eens AEDs!
3:40 Bennebroek '- Onderhoud en bescherming door gemeente van
groenvoorziening aan de Dwergspar. Voorstel…
Content:
Bennebroek '- Onderhoud en bescherming door gemeente van groenvoorziening aan
de Dwergspar. Voorstellen gedaan.
- Verkeersveiligheid kruispunt Kleine
Sparrenlaan en Bennebroekerdreef verbeteren. Zeker omdat er vanwege de school veel
verkeersbewegingen zijn. Verkeer op Bennebroekerdreef rijdt (te) hard en neemt (vaak)
voorrang op Kleine Sparrenlaan.
3:47 Bennebroek Diftar invoeren: zsm! Betere communicatie omtrent afval- en
grondstofrecycling, omgekeerd…
Content:
Bennebroek Diftar invoeren: zsm! Betere communicatie omtrent afval- en
grondstofrecycling, omgekeerd inzamelen invoeren invoeren, etc. Meer en beter
toezicht en handhaving op zwerfafval, initieren en ondersteunen zwerfafvalacties door
bewoners.
3:77 Bloemendaal houd het bloemendaalse bos intact! Dus beslist geen zendmast
plaatsen daar bijv
Content:
Bloemendaal houd het bloemendaalse bos intact! Dus beslist geen zendmast plaatsen
daar bijv
3:79 Bloemendaal Ik wil graag meer de mening van inwoners betreffende zaken die
veel geluidsoverlast vero…
Content:
Bloemendaal Ik wil graag meer de mening van inwoners betreffende zaken die veel
geluidsoverlast veroorzaken( denk aan zeer luide strandfeesten in bloemendaal aan
zee, vuurwerk met oud&amp;nieuw etc
3:80 Bloemendaal Landje van Riessen moet groen blijven. Zijn we al geruime tijd
mee bezig. Gemeente stelt…
Content:

Bloemendaal Landje van Riessen moet groen blijven. Zijn we al geruime tijd mee bezig.
Gemeente stelt zich daarin onduidelijk op en laat zaken lang op zijn beloop. Dat is
jammer want de buurtbewoners hebben goede plannen aangereikt voor een adequate
invulling met breed draagvlak onder de buurtbewoners
3:82 Bloemendaal managen van grondwaterpeil
Content:
Bloemendaal managen van grondwaterpeil
3:83 Bloemendaal Mbt veiligheid winkelstraat avond nacht wat meer toezicht. Zelf
let ik al jaren op won…
Content:
Bloemendaal Mbt veiligheid winkelstraat avond nacht wat meer toezicht. Zelf let ik al
jaren op wonende boven de Rabo. En bij onraad politie alarmeren . Nu Rabo weg en
boven juwelier tja dat trekt ook aan. En nog mbt rampkraak zou een obstakel wel
gewenst zijn daar Immers auto kan vanuit zomerzorgerstraar zo naar binnen komen. Zo
wie zo gevaarlijk punt als auto etc te hard aan komt rijden om dan door te schieten.
3:86 Bloemendaal Meer natuurvriendelijk wijkbeheer
Content:
Bloemendaal Meer natuurvriendelijk wijkbeheer
3:88 Bloemendaal Muziek Muzenforum, verbetering akoestiek gemeentehuis
Content:
Bloemendaal Muziek Muzenforum, verbetering akoestiek gemeentehuis
3:90 Bloemendaal ontwikkeling Landje van Van Riessen, c.q. Bispinckpark, behoud
het groen en bedenk dat…
Content:
Bloemendaal ontwikkeling Landje van Van Riessen, c.q. Bispinckpark, behoud het
groen en bedenk dat deze vierkante kilometer ws. het dichtst bewoonde deel van
Bloemendaal-dorp is (appartementen aan Korte Kleverlaan, Bispinckpark , bij De Rijp).
3:96 Bloemendaal Vervangen asfalt Kleverlaan. Waarom niet terug naar 30km?
waarom geen verbetering fietse…
Content:
Bloemendaal Vervangen asfalt Kleverlaan. Waarom niet terug naar 30km? waarom
geen verbetering fietsers hoek Korte Kleverlaan - Kleverlaan.
3:100 Overveen Een sterkere inspanning om de leefomgeving duurzaam veilig in te
richten en met name de te…
Content:
Overveen Een sterkere inspanning om de leefomgeving duurzaam veilig in te richten en
met name de te hoge snelheid van veel autoverkeer in te dammen. Intensieve controle
op asociaal gedrag van veel te lawaaiige motorrijders, met name op de doorgaande
gebiedsontsluitingswegen. Het bijdragen aan de beperking van geluidsoverlast door
het circuit van Zandvoort.
3:136 Vogelezang Door te beginnen met afspraken na komen en alle eikenbomen
(die hier niet horen te staan…
Content:

Vogelezang Door te beginnen met afspraken na komen en alle eikenbomen (die hier
niet horen te staan ) te verwijderen zo als de afspraak was en niet omdat 2
bomenfluisteraars er op tegen zijn er maar een paar weg halen en wat zetten we er voor
terug eikenbomen vind het gewoon schandalig wat hier is gebeurt er wordt helemaal
niet naar de burger geluisterd.
3:139 Vogelezang Handhaven 30 km Ontmoedigen verkeer over de Leidsevaart
Geef alle bewoners aan de vaart e…
Content:
Vogelezang Handhaven 30 km Ontmoedigen verkeer over de Leidsevaart Geef alle
bewoners aan de vaart een vergunning voor een steiger en een boot Zorg voor
voldoende veldbloemen en kruiden in de buurt ivm insecten, bijen, wespen, hommels,
etc.
3:147 Vogelezang Onderhoud groen, serieus aan snelheid verkeer meedenken
Content:
Vogelezang Onderhoud groen, serieus aan snelheid verkeer meedenken

