
Informatie Klankbordgroep “groen” te betrekken bij behandeling Begroting 2018.

In verband met privacy wordt deze informatie alleen in het ‘besloten’ deel van het 
raadsinformatiesysteem ter beschikking gesteld aan raadsleden en fractievertegenwoordigers. 

Afgelopen donderdag heeft de klankbordgroep “groen”, waar ondergetekende lid van is, in 
mogen spreken in de (pre)begrotingsvergadering van de gemeenteraad. Ondergetekende heeft 
namens de klankbord groep gepleit voor meer geld voor onderhoud voor met name de 
structuurwegen(“doorgaande wegen en stegen”), om het aanzien van Leusden te verbeteren. 
In de wijken, zie uw reacties ,is al het een en ander verbeterd. 

Ook is gepleit voor een verbetering in de winkelcentra.(groen en zwerfvuil). 2 november 
wordt daarover in de begrotingsvergadering een besluit genomen.

De klankbordgroep “groen” is door de gemeente in het leven geroepen mede naar aanleiding 
van de enquête die vorig jaar door u beantwoord is.

Deze enquête is verstuurd naar de mensen die vorig jaar gereageerd hebben op een enquête 
verspreid in de wijk Rozendaal.

Misschien kunt u zich dat nog herinneren.

Ik heb uit privacy overwegingen de reacties zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Dit epistel gaat naar gemeenteraadsleden, B&W, klankbordgroep groen en de mensen die een 
reactie gegeven hebben.

Vr. groet,

Tjitse Lawerman

Viltroos 7

0653678840 

tlawerman@familielawerman.nl

mailto:tlawerman@familielawerman.nl


De enquête:

Geachte bewoners van de wijk Rozenboom,

 

Vorig jaar rond deze tijd heb ik uw mening gevraagd ,en uitgedragen in de gemeenteraad, 
omtrent groen.

In november komt het onderwerp opnieuw aan de orde in de gemeenteraad. 

Uw mening zou opnieuw gehoord kunnen worden.

 

U was het er met elkaar  over eens dat het onderhoud te wensen overliet.

Het resultaat is geweest, dat een bezuiniging van 200.000€ niet doorging.

Er is daarna een klankbordgroep “groen” in het leven geroepen die, samen met de aannemer 
en de ambtenaren en de wethouder. prioriteiten stelt voor die 2 ton.

Het afgelopen jaar is vooral de nadruk komen te liggen op “groen in de wijk”.

Dat betekend dat er meer gemaaid is , meer geschoffeld  etc.

 

 

Graag zou ik mening willen horen over dat onderhoud:

 

 

1-Bent u tevreden , ontevreden, zeer ontevreden over het huidige niveau van onderhoud.

2-Als we het onderhoud van vorig jaar op een 4 zetten; wat zou uw cijfer(van 1-10)nu zijn.

3-zonder te veel in details te treden ;wat zou er in de wijk nog verbeterd kunnen worden.

4-bent u bereid(er toe in staat) kleine onderhoudswerkzaamheden te doen zoals b.v. het gras 
rond de lantaarnpalen verwijderen of het groen bij u voor de deur te schoffelen c.q. de heg te 
knippen?



5-wat vind u van het groenonderhoud langs de hoofdwegen/paden?(bermen)

 

Vriendelijke groet,

 

Tjitse Lawerman

Viltroos 7

 

P.S. Stuur deze mail rustig door aan mensen waarvan u denkt dat ze ook hun mening willen 
geven; ook buiten deze wijk.

 

tlawerman@familielawerman.nl 

Reacties

Beste Tjitse,
De antwoorden op uw vragen staan hieronder. Het moge duidelijk zijn dat uw initiatief en 
doortastendheid zeker resultaat heft gehad. Dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,

1-Bent u tevreden , ontevreden, zeer ontevreden over het huidige niveau van onderhoud. 
Tevreden

2-Als we het onderhoud van vorig jaar op een 4 zetten; wat zou uw cijfer(van 1-10)nu zijn. 8

3-zonder te veel in details te treden ;wat zou er in de wijk nog verbeterd kunnen worden. Ik 
weet niet of dit in deze enquete thuishoort, maar bijna wekelijks ruim ik zwerfaval op in het 
speeltuintje aan de Bottelroos 6. Een vuilnisbak bij de speeltuin zou in ieder geval al helpen.

4-bent u bereid(er toe in staat) kleine onderhoudswerkzaamheden te doen zoals b.v. het gras 
rond de lantaarnpalen verwijderen of het groen bij u voor de deur te schoffelen c.q. de heg te 
knippen? Ja, maar definieer "kleine" onderhoudswerkzaamheden: het schoffelen van het 

mailto:tlawerman@familielawerman.nl


openbaar groen voor mijn huis deed ik al tijdens het hoogtepunt van de "crisis" en dat kostte 
mij een halve dag. Dat lijkt me niet de bedoeling.

5-wat vind u van het groenonderhoud langs de hoofdwegen/paden?(bermen)  Zeer verbeterd. 
Met name het snoeiwerk is zichtbaar en prettig.

 
1-Bent u tevreden , ontevreden, zeer ontevreden over het huidige niveau van onderhoud. JA
2-Als we het onderhoud van vorig jaar op een 4 zetten; wat zou uw cijfer(van 1-10)nu zijn. 7.5 
3-zonder te veel in details te treden ;wat zou er in de wijk nog verbeterd kunnen worden. 
ONDERHOUD/VERWIJDEREN ONKRUIDVORMING OP EN LANGS STOEP EN STRAAT. SCHOONHOUDEN 
LANTAARNPALEN EN ANDERE PALEN. ZIJN GROEN/VIES VAN MOS EN AANSLAG
4-bent u bereid(er toe in staat) kleine onderhoudswerkzaamheden te doen zoals b.v. het gras rond de 
lantaarnpalen verwijderen of het groen bij u voor de deur te schoffelen c.q. de heg te knippen? JA. 
DOE IK AL ZO NU EN DAN
5-wat vind u van het groenonderhoud langs de hoofdwegen/paden?(bermen) MATIG

Beste Tjitse.
1. Wij zijn ontevreden over het onderhoud.
2. een 4 en neit meer
3. Het op tijd snoeien langs de wandelpaden zodat je na een regenbui niet de takken etc. in 
je gezicht krijg of elkaar niet kan passeren zonder nat te worden. De straatgoten op tijd  van 
grassen ontdoen, Rond Rozenhaag 1 zou nog groot onderhoud{ zoals op de overige pleinen 
uitgevoerd Is) Plaats vinden na de bouw van het wijkje op de school de kleine Beer.
4, Wij proberen de straat en omgeving van Rozenhaag 7 onkruid vrij te houden.
5. Het te laat maaien van grasbermen veroorzaakt voor mensen met allergie veel overlast.
 
Groet,

 
1-Bent u tevreden , ontevreden, zeer ontevreden over het huidige niveau van onderhoud. Tevreden
2-Als we het onderhoud van vorig jaar op een 4 zetten; wat zou uw cijfer(van 1-10)nu zijn. 7
3-zonder te veel in details te treden ;wat zou er in de wijk nog verbeterd kunnen 
worden.Uitgroeiende struikengroen zou eerder bijgeknipt moeten wordem, want is vooral hinderlijk 
als het door de regen nat wordt en gaat overhangen.
4-bent u bereid(er toe in staat) kleine onderhoudswerkzaamheden te doen zoals b.v. het gras rond de 
lantaarnpalen verwijderen of het groen bij u voor de deur te schoffelen c.q. de heg te knippen?Ja, 
doe ik al
5-wat vind u van het groenonderhoud langs de hoofdwegen/paden?(bermen) Adequaat
 

1. In z'n algemeenheid is het wel wat verbeterd, doch over het onderhoud in de 
Duinroos ben ik zeer ontevreden, het beplantte gedeelte ziet er op onderdelen zeer 
onverzorgd uit. Dit geldt ook voor het grasgedeelte voor onze woning, aangezien dit 
sporadisch
wordt gemaaid!!.
2. Een kleine 6



3.Gedeeltelijk opnieuw beplanten en het grasgazon voor onze woning regelmatig 
maaien c.q opnieuw inzaaien.
4.Een gedeelte voor mijn woning, grenzend aan onze tuin onderhoud ik zelf en snoei 
het ook 2x per jaar.
5.Wat mij betreft ziet het onderhoud van de hoofdwegen  er wel redelijk uit.

Een paar algemeen van belang zijnde opmerkingen, waarvan ik e-mailtjes bij 
herhaling naar de gemeente heb gezonden, wordt alleen maar bericht van ontvangst 
door de gemeente gemeld met de mededeling doorgezonden naar de betrokken 
afdeling en verder nooit enige reactie. Het betreft het overhangend groen voor de 
tuinen van veel bewoners, waardoor de voetpaden alleen maar smaller 
worden . Daarnaast wordt er veel en hard gefietst en ook zie ik steeds meer scooters 
op de voetpaden, waardoor ik een aantal malen bijna van de sokken ben gereden en 
met name op onoverzichtelijke hoeken. Als je een opmerking hierover maakt naar 
een wielrijder krijg ik de opmerking  dat er NERGENS wordt vermeld dat het 
VOETPADEN zijn. Leusden is nota bene als beste wandelgemeente gekozen, dat 
geldt zeker niet voor de wijk Rozenboom.
Ik wilde dit toch even melden.
Overigens wel veel dank voor de energie, die jullie steken in het belang van de mooi 
blijven van onze wijk

1. matig (vreemde "regelmatigheid" en dan ook nog uitermate slordig: schoffelen en dan wegblazen; 
struiken snoeien en dan niet alles 
    meenemen;  de ene week komt een ploeg en begint-ergens-aan..... een aantal dagen later komt 'n 
ándere ploeg en die doet dan precies
    deZELFde werkz.h.... Over georganiseerd werken gesproken...??!?!??!???!!??
2. een 5
3. DE WANDEL-(de laatste jaren ook als fiets, brommer, scooter, motor-paden in gebruik)-paden 
VRIJHOUDEN. Nog veel te vaak erg overhangende
    takken van struiken (zelfs van bramen-struiken!!!) En ALS dit dan al gebeurt..... dan worden de 
gesnoeide takken nogal eens boven op de ernaast of
    tegenover liggende struiken gegooid. Kortom...
4. BESLIST N I E T. Ik heb zojuist weer mijn maandelijkse Gem.Belastingen overgemaakt....
5. zie onze opmerkingen bij punt 3.

GEACHTE TJITSE  LAUERMAN .
 
IK VIND HET ONDERHOUD IN ONZE WIJK OP DIT MOMENT REDELIJK TOT GOED .

1-Bent u tevreden , ontevreden, zeer ontevreden over het huidige niveau van onderhoud.: tevreden
2-Als we het onderhoud van vorig jaar op een 4 zetten; wat zou uw cijfer(van 1-10)nu zijn.: 7
3-zonder te veel in details te treden ;wat zou er in de wijk nog verbeterd kunnen worden.: paden 
toegankelijker door snoei heesters
4-bent u bereid(er toe in staat) kleine onderhoudswerkzaamheden te doen zoals b.v. het gras rond de 
lantaarnpalen verwijderen of het groen bij u voor de deur te schoffelen c.q. de heg te knippen?: ja



5-wat vind u van het groenonderhoud langs de hoofdwegen/paden?(bermen): zie antwoord vraag 3

Dank voor uw e-mail en inspanningen t.a.v. het gemeentelijke groenonderhoud in onze wijk. 
Onderstaand in het kort onze bevindingen en oordeel betreffende dit onderhoud:

1) Recent, wellicht een voorzetje op de komende gemeenteraad in november?, werd er in de 
Rozengaarde groenonderhoud gepleegd. Eindelijk werd de overgroeiïngen op de scheiding 
van grasvelden en voetpaden/bestrating aangepakt, overigens werden de paden in het 
‘woonpark’ hierin niet meegenomen. Op diverse plaatsen is de schade ten gevolge van het 
achterstallig onderhoud aan de bestrating van de voetpaden dan ook duidelijk te zien. Tevens 
werden de gemeentelijke heggen kort achter elkaar tot 2 x toe geschoren, struiken gesnoeid 
en overigens weer vuil in onze tuin geblazen. Het schoffelen laat ons inziens ook te wensen 
over; weinig inzet en men laat het onkruid liggen, waarbij het binnen de kortst mogelijke 
keren weer wortel schiet. In het totaal zou opgemerkt kunnen worden dat het 
groenonderhoud weinig frequent plaats vindt.

2) Ten opzichte van vorig jaar zouden wij het groenonderhoud willen beoordelen met een 
magere 7.

3) Frequenter groenonderhoud, in het najaar als bladeren en afval van de bomen is gevallen dit 
opruimen. Bestrating en voetpaden in de Rozengaarde zijn nu echt wel aan renovatie cq 
vernieuwing toe. Werd ons door de gemeente in 2011 reeds in het vooruitzicht gesteld, 
vervolgens in 2013 en vervolgens nooit meer iets van gehoord.

4) Wat betreft de vraag betreffende het zelf doen van ‘kleine’ onderhoudswerkzaamheden, zijn 
er tal van argumenten die hier tegen pleiten: Veel van de bewoners aan de Rozengaarde zijn 
op leeftijd en hebben de handen al vol aan hun eigen tuin en willen desnoods extra betalen, 
mits dit dan niet in de algemene middelen vloeit, voor groenonderhoud. Genoemd 
groenonderhoud behoord ons inziens evenals het onderhoud aan wegen, voetpaden ed. toch 
echt tot een gemeentelijke taak.

5) Het huidige groenonderhoud langs hoofdwegen en bermen beoordelen wij als redelijk.       

Goede middag Tjitske,
 
Ik woon op Rozengaarde, tegenover ons is het afgelopen jaar gebouwd en aan onderhoud van 
groen dus niets gedaan. Dat kan ik me voorstellen, het was sowieso een puinhoop.
Maar inmiddels zijn de woningen net opgeleverd en zou het heel fijn zijn als ook het groen 
werd aangepakt.
Wij kijken nu uit op ( behalve de huizen i.p.v. het groen ) ongesnoeide stekelige struikjes, al 
dan niet er uitgerukt en op een hoop gegooid. Het is te armoedig voor woorden...
 
Met vriendelijke groet,

Via mijn buurvrouw heb ik uw mailtje ontvangen.
Op dit moment ligt onze wijk aan de kant Rozenhaag, Rozengaarde, Tolgaarde in de reconstructie. We 
wachten af tot het uitvoeren en het behoud en aanvulling van groen in dit stuk van onze wijk klaar is. 
Soms is het ongewenste groen in de wijk vrij veel. Wat ik wel belangrijk vind is dat de fietsenrekken 
van de scholen tussen de beukenhagen sterk vervuild zijn met onkruid. Men moet dit goed 
bijhouden!



Tot zover!

Goedenavond Tjitse, dank voor alle inspanning ten gunste van mij en onze medebewoners in 
het afgelopen jaar.

Ik ben blij dat de klankbordgroep "groen" dat resultaat heeft behaald en mijn waardering 
betreffende punt 1 luidt:  tevreden en over punt 2 meen ik dat het het getal 7 past.

Over punt 3 ben ik van mening dat het groen in onze singels en sloten overdreven is en dat 
daar onderhoud (of verwijdering van de daar aanwezige alg ) optimale aandacht verdient. De 
laatste 3 jaar zijn er weken dat het water niet zichtbaar is. Dat in de 30 jaar daarvoor niet 
voorgekomen......!

Punt 4: voor de deur schoffelen etcetera: alle medewerking

Punt 5:  mij is niet opgevallen dat er een tekort aan dat onderhoud is.

1-Bent u tevreden , ontevreden, zeer ontevreden over het huidige niveau van onderhoud. Is beter 
geworden, maar kan nog beter.
2-Als we het onderhoud van vorig jaar op een 4 zetten; wat zou uw cijfer(van 1-10)nu zijn. 7
3-zonder te veel in details te treden ;wat zou er in de wijk nog verbeterd kunnen worden. Bermen, 
strook tussen rijweg en fietspad. Snoeien van struiken langs fietspaden.
4-bent u bereid(er toe in staat) kleine onderhoudswerkzaamheden te doen zoals b.v. het gras rond de 
lantaarnpalen verwijderen of het groen bij u voor de deur te schoffelen c.q. de heg te knippen? Ja.
5-wat vind u van het groenonderhoud langs de hoofdwegen/paden?(bermen) zie bij vraag 3

1-Bent u tevreden , ontevreden, zeer ontevreden over het huidige niveau van onderhoud.

Ontevreden

2-Als we het onderhoud van vorig jaar op een 4 zetten; wat zou uw cijfer(van 1-10)nu zijn.

5 1/2

3-zonder te veel in details te treden ;wat zou er in de wijk nog verbeterd kunnen worden.

2x per jaar uitdunnen lage bosjes ( brandnetels/wilde bramen)
Het huidige snoeiwerk zelf wordt teveel zichtbaar afgeraffeld

4-bent u bereid(er toe in staat) kleine onderhoudswerkzaamheden te doen zoals b.v. het gras 
rond de lantaarnpalen verwijderen of het groen bij u voor de deur te schoffelen c.q. de heg te 
knippen?



Ja

5-wat vind u van het groenonderhoud langs de hoofdwegen/paden?(bermen)

Het is verbeterd, maar we zijn er als gemeente ( uitstraling naar gasten van buiten de 
gemeente) nog niet

Net terug uit Frankrijk valt het slechte onderhoud van de plantsoenen en het groen langs de 
doorgaande wegen dés temeer op. Ook wat de mensen zelf eventueel kunnen doen, alleen al 
hun eigen stoep netjes houden, is beneden peil. De gemeente krijgt een 2 van mij maar ik vind 
dat de bewoners zelf ook wel iets kunnen doen om onze woonomgeving leuk te houden!


