
Ingekomen e-mail van inwoner inzake hinder groenstrook

Geachte Griffier van Leusden,

Helaas voel ik mij genoodzaakt via deze weg de juiste aandacht te krijgen voor de hinder die wij 
ondervinden van de naast ons gelegen groenstrook.

Ik heb middels de gangbare weg al 2x een klacht ingediend. Twee keer is deze gesloten zonder 
resultaat of een poging tot een oplossing. Het betreft casenummer L243498 en L251484.

De eerste melding werd gesloten zonder resultaat met excuus dat er geen capaciteit was ivm extra 
aandacht Corona. 
Nu begrijp ik dat, zeker als het om de gezondheid gaat van de medemens en het naleven van de 
afspraken. Echter is het onprofessioneel de case te sluiten zonder een alternatief te bieden. Via een 
“oude” connectie heb ik dit laten weten, en hij zou zijn opvolger vragen dit verder op te pakken. 
Helaas niets mogen vernemen en  zonder resultaat.

Dan toch maar weer een melding gemaakt omdat het probleem nog steeds niet opgelost is. Deze ook 
weer gesloten zonder resultaat. Nu met excuus dat ze in afwachting zijn van de oplevering van de 
nieuwbouw in de Prinses Alexialaan en renovatie van de groenstrook. Ik kan u melden dat dit al even 
is opgeleverd. Zo ook de nieuwe bestrating en riolering door Smink. De renovatie van de groenstrook 
is eerder dit jaar uitgevoerd. Het bevreemd mij dat dit soort zaken enorm langs elkaar heen gaan. De 
gemeente lijkt hiermee niet effectief/efficiënt te werk te gaan of een planning te volgen.
Nu ook ben ik van mening een case sluiten zonder een oplossing onprofessioneel is. Vanuit ervaring 
(dienstverlening IT branche) weet ik dat zomaar een case sluiten in de dienstverlening “not done” is. 
Hoe kijkt de gemeenteraad hier tegen aan?

Via deze weg vraag ik de gemeente Leusden te komen met een oplossing voor de melding van:

 Gedumpt puin in de groenstrook

 Hondenpoep, hierbij stankoverlast. Onze tuin grenst aan de groenstrook.

 Overlast van onkruid wat door slecht onderhoud steeds op ons perceel terecht komt. Ik doel 
hierbij o.a. op braamscheuten die niet goed worden weggehaald. En geschoffeld onkruid niet 
weggehaald wordt en hierdoor weer opbloeit.

Bovenstaande betreft een persoonlijke ergernis. 
Verder vraag ik mij af: “Is de gemeente bewust van het feit dat deze ingang van Leusden veel 
gebruikt wordt door wandelaars en fietsers?” Wat wil de gemeente uitstralen naar het wandel- en 
fietstoerisme? Heeft de gemeente niet de ambitie om wandel- en fietsgemeente van het jaar te 
worden?

Graag hoor ik wat de volgende stappen gaan worden.

Met vriendelijke groet,
Inwoner [ gegevens bekend bij griffie ] 
Leusden Zuid


