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Geachte College- en Raadsleden,
Met verbazing en verbijstering zijn we de laatste
weken geconfronteerd met een nogal rigoureus
groenbeheer van uw Gemeenteambtenaren.
We hadden in het verleden wel
eens gemeld dat de bomen aan
o.a. de H. Kroesstrjitte misschien
wel eens een beetje onderhoud
nodig hadden na de zeer droge
periode, maar de groenafdeling
heeft het namelijk wel erg grondig aangepakt, alle bomen zijn
nu tot de grond toe weggezaagd!
Ook de eindelijk een beetje
dichte haag om het voetbalveld
mocht het niet doen met een
beetje onderhoud. Nee, die
werd, op een paar struiken na
ook met de grond gelijk
gemaakt.
We hebben in het verleden
( midden 2019) contact opgenomen met de groenafdeling om een kleine strook gras, welke niet meer
goed te maaien was met de grotere maaimachines,
om te zetten in een bij- en vlindervriendelijke strook
met daarvoor geschikte bloemen en plantjes.
Er werd toen ook weinig of geen onderhoud aan het
Blijer groen besteed.
Pas nadat we ook geklaagd hadden bij uw Raad
kregen we een telefoontje van de afdeling groen.
De ambtenaar deelde ons toen mee dat er problemen waren met de plannen omdat dit niet samenging met de bestaande beplanting, maar…. hij
ging er mee aan de slag en zou ons voor de lente
(2020) laten weten wat er gedaan zou worden.

Maar zie, er wordt nu (2021) iéts gedaan, namelijk
de hele boel tegen de vlakte! Het is een groot groen
slagveld. Niet alleen de oude bomen (die staan er al
meer dan 30 jaar en zeker ook ondertussen beeldbepalend) werden
omgehaald maar hiermee werd ook
een behoorlijke populatie vogels en
andere dieren uit hun omgeving
verjaagd! Er zat een behoorlijke kolonie eksters, spechten enz.
We werden tot nu vaak gewekt met
het geluid van vogel gekwetter, nu
door het geluid van kettingzaag en
omvallende bomen.
Wij verbazen ons vooral over het
gebrek aan communicatie uwerzijds,
het zou toch op z’n minst moeten zijn
dat we bij zo’n rigoureuze ingreep in
onze directe leefomgeving even
ingelicht zouden worden over het
waarom en op welke wijze zó ingegrepen gaat
worden. We hebben sterk de indruk dat meedenken
over onze groene omgeving niet erg enthousiast
wordt ontvangen door uw groenbazen.
We zien dat uw dienst meer aversie oplevert in onze
Gemeente. Op allerlei plekken zijn inwoners
verbaasd en boos over de door u gedane kaalslag
van het groen en zien op allerlei plaatsen het zo
hardnodige groen gesloopt worden.
Wij hopen dat u in de toekomst meer ruimte geeft
aan uw inwoners om hun initiatieven een kans te
geven en zo mee te denken over hun leefomgeving
en ook afdelingen meer laat communiceren met
inwoners. Misschien moet de Gemeente zich meer
realiseren dat een Gemeentebestuur ten dienste
moet zijn van haar inwoners!
Zie voor foto ‘s van de kaalslag:
www.blija.nu

