Onkruid

Onkruidbestrijding met chemische middelen is tegenwoordig bij wet verboden.

1 Hoe tevreden bent u over de onkruidbestrijding op straten,
pleinen, (fiets)paden, groten en trottoirs in uw woonbuurt?
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Laat maar mooi groeien, heel veel insecten genieten ervan. Alleen weghalen waar
het hinderlijk of gevaarlijk is. Eind van het jaar alles eens afmaaien of afbranden,
en volgend jaar weer mooi laten groeien.
Als het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan worden vermeden dan
neem ik een beetje onkruid op de koop toe. De graffiti die te pas en te onpas in
de hele stad te zien zijn hebben een negatievere invloed op het stadsbeeld dan
onkruid op een trottoir.
Er wordt regelmatig met een stalen borstel door de straten gegaan door de
Gemeente. Tevens hou ik zelf het trottoir goed schoon en tevens van de buren.
Ook de goot wordt regelmatig geveegd door de Gemeente.
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Helaas komt het nog al eens voor dat bewoners hun eigen stoep/straat aan hun
lot overlaten.ze zeggen vaker een zaak van de gemeente,(we betalen toch
belasting) maar beseffen niet dat we met zijn allen onderdeel van de gemeenten
zijn u en ik allemaal. Ik zou de gemeente aanbevelen om dit gegeven eens
uitvoerig onder de aandacht te willen brengen.
Het is in mijn optiek de morele plicht van iedere burger om zijn eigen stoep
schoon te houden (doe ik ook redelijk goed). Omdat niet iedereen voldoende tijd
heeft of in staat is te doen, is het fijn dat de gemeente dit verzorgt. Het is alleen
jammer dat als de goten worden geveegd niet vooraf gewaarschuwd wordt, zodat
de mensen de auto even weg kunnen zetten. P.S. In de vraag staat 'groten'. Ik
neem aan dat u 'goten' bedoelt.
Ik ben blij dat het milieuvriendelijk gebeurt, het zou wel wat vaker mogen. Er blijft
vuil in hangen.
In deze buitenwijk is dit redelijk goed
In mijn woonbuurt (Scharn-Noord) oké, maar in enkele andere buurten laat het
wel te wensen over.
Moeten in de zomer meerdere keren komen.
Wij wonen dicht bij het gouvernement . Je merkt duidelijk dat er in de zg BETERE
buurten aanmerkelijk meer en beter onderhoud gepleegd wordt. Te vergelijken
met klasse-justitie.
De burgers mogen daar zelf ook hun verantwoordelijkheid in nemen. Echter
meedenken hierover wordt niet gewaardeerd.
De groenstroken die mogen `uitbloeien` laten we daar dan meer bloemenzaden
uitstrooien. Soms worden er plekken gemaaid wat niet nodig is. Daarbij, schapen
in Malberg zou ik heel leuk vinden!
Ik ben van mening dat veel bewoners zelf ook de handen uit de mouwen kunnen
steken. We zijn te zeer verwend geworden. Vele handen................
Ik heb begrip voor de wetswijziging. Maar het % bestrijdingsmiddelen in de
openbare ruimte is te verwaarlozen met het gebruik in de tuin- en landbouw. Alle
beetjes helpen, maar tegen welke maatschappelijke kosten!
Ik zal u eerlijk zeggen, dat ik hier niet zo erg op let. En groen onkruid lijkt mij nog
altijd beter dan afval op straat.
Kan velen malen beter. Maar hier hangt een kostenplaatje aan. Dus is kiezen.
Het onkruid verwijderen is een. Maar dan met een bladblazer de straat op
blazen. Triest.
Mensen mogen meer zelf doen.
Vind het jammer dat de pleinen en plantsoenen niet meer onderhouden worden.
Zou leuker zijn met meer bloemen perken , zodat dat plekjes die niet bestraat zijn
kleurrijk en groen zijn. Buurten zijn niet gewend om zelf verantwoordelijk te zijn
voor hoe het uitziet, maar als buurten er meer bij betrokken zouden worden ipv
bedrijven kan het veel levendiger worden. BV. Met eetbare plantsoenen pluk
groen stroken etc.
Weet U: iedere plant scheidt bij daglicht zuurstof af, iets wat wij dringend nodig
is. Vandaar dat ik vind dat er belasting moet geheven worden over tuinen die
afgedekt worden met grind en/of tegels. Het is ook nog eens nadelig voor de
vogels. Ook ben ik tegen voetbalvelden met kunstgras, omdat ze ook daar alles
wat natuur is kapot maken. Dat de spelers daar vaker een botbreuk oplopen,
vanwege de hardheid en de stroefheid van de ondergrond, zo wel eens een 'straf
van God 'kunnen zijn. De bomen die ze kappen. De behuizing van allerhand
soorten vogels en andere dieren wordt onmogelijk gemaakt. Dat overwoekering
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met groen aanleiding geeft tot rotting is wel een kwalijke zaak. 2 maal per jaar de
begroeiing machinaal verwijderen of buren de kans geven om het groen in
groenbakken op te ruimen. Ik zou bv. best in de Concordiastraat, het park aldaar
het onkruid willen snoeien, maar waar moet ik met het afval blijven. Ik mijn buurt
ruim ik de plastic het papier en andere zaken op zonder daar iemand iets van te
zeggen of er trots op te zijn . Ik doe het gewoon. Hoe kan ik gratis aan een
groenbak komen J.A.H. Notermans Adelbert van Scharnlaan H 5 6226 EM
Maastricht. Ik maak de bakken wel vol.
Als het al gedaan wordt, dan laten ze het vaak liggen, dát heeft geen zin natuurlijk
en ziet nóg slordiger uit als voorheen!
Bezuinigen mag, maar het kan ook teveel zijn. Betrek burgers erbij
De bestrijders kennen het verschil niet tussen aanplant en onkruid
De gemeente is veel te fanatiek met onkruidbestrijding. Het is in onze buurt en
grote kaalslag. Nu ja, de plantsoenen in de buurt zijn zodoende al winterklaar.
De goot heeft hier maanden vol gestaan. Toevallig vorige week gedaan. Inmiddels
groeide er al een vlinderstruik. Dus nee, ik vind het te weinig. Algemeen
groenvoorziening: de mensen werken vaak wat weg, maar of dat op een handige
manier gaat? Ik verbaas me er vaak over, hoe de mannen het groen `aaien`. Iets
met wortel en al wegschoffelen lijkt mij effectiever dan stelen wegwerken.
Geen saamhorigheid van bewoners, om zelf er iets aan te doen
Gemeente doet te weinig aan groenonderhoud in de woonwijken buiten het
centrum. Straat vegen, onkruid uit plantsoenen halen, heggen snoeien, het
gebeurt niet of pas als het onkruid metershoog staat. Investeer nu eens in echte
banen voor langdurig werklozen in het groenonderhoud.
Het kost natuurlijk geld , maar het is toch nodig . Vooral als de bladeren gaan
vallen , moeten de goten onkruidvrij zijn.
Het onkruid bestrijden met behulp van vuur is effectief indien dit gebeurt vóórdat
er rijpe zaden zijn. Maar blijkbaar is er geen ruimte in de 'planning' die hier
rekening mee houd.
Het zou verplicht moeten zijn dat bewoners ZELF hun stoep en goot
schoonhouden. Met een schoffel, zout water of een gasvlam is dat een simpele
klus.
In de perken van de woonwijken zie ik overal onkruid . Als er perken zijn gemaakt
moet je ze ook onderhouden. Het wegbranden van onkruid vind ik geen
oplossing. Het stinkt en de as van de planten wordt niet opgeruimd .
In het algemeen worden plantsoenen, perken en parken matig onderhouden.
Vroeger toen de stad nog een eigen plantsoenendienst had was dat veel beter
verzorgd. Geen reclame voor Maastricht.
Kan beter.
Laat de bewoners zelf hun woonomgeving of stoep schoonmaken want door de
gemeente met 6man eenblazer enz.komen de goten vegen de volgende dag
alsallesweerweggewaaid is zie je niemand de volgorde is hopeloos
Teveel onkruid blijft staan, uiteindelijk die karretjes met die giga gasflessen heeft
ook geen nut, ppppffff Gewoon een keer spuiten en klaar.
Verschillend van woonwijk. Aan de goudkust mankeert niets in tegenstelling tot
Pottenberg-Malpertuis enz.
Wegbranden of vriendelijke bestrijdingsmiddelen.
Wordt veel te weinig aandacht aan geschonken. In veel steden even groot als
Maastricht is het beter verzorgt.
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Aantal trottoirs zijn niet meer als zodanig te herkennen. Als dan ook nog het gras
van de aangrenzende gazons 50cm hoog staat zoals bij de symphoniesingel, dan is
de verloedering van het straatbeeld compleet.
Alles ziet er erg onderkomen uit. Niks voor mensen die onder de mensen willen
komen? Zeer nuttig en dankbaar werk!!
Alles ziet er slordig uit. Over hoog onkruid en ga zo maar door. Geen perken met
bloemen meer.
Als je in de hele stad en parken rond kijkt vind ik het diep triest, hoe alles uit ziet.
Als men in Maastricht rond rijdt, denk ik vaak, ben ik in een Amazonestad. Groen
en onkruid doet welig tieren.
Bewoners kunnen best zelf een steentje bijdragen maar de openbare ruimten o.a
plantsoenen is een taak van de gemeente. Maastricht maakt kans ( zoals het er
op veel plaatsen nu uitziet ) om in aanmerking te komen voor het predicaat :
'meest onverzorgde stad van Nederland ' te krijgen.
De manier waarop ze nu onkruid bestrijden werkt niet. de stoep ziet beschadigd
uit en in no time is het er weer. lijkt me beter naar andere oplossing te zoeken,
die zal er best zijn.
De straten zien er vaalroodst uit daardoor lat ook iedereen alles ook maar vallen
en liggen.
De wildgroei van het onkruid is zo groot dat de trottoirtegels omhoogkomen,
mensen struikelen en het regenwater vaak slecht wegkomt! Schandelijk
Het geeft een heel negatief beeld voor de bezoekers en de bewoners hoe de
trottoirs e.d. erbij liggen..
Het geeft enorme geluidoverlast (het kortwieken met zo`n apparaat) en een week
later staat het er weer. Het is eenvoudigweg totaal zinloos.
Het is schandalig hoe ze hiermee omgaan. Mag natuurlijk niks kosten. Als ik hier 4
personen met goed materiaal voor het hele jaar alles laat onderhouden (vaste
dienst) dan is heel Borgharen + de fiets en wandelpaden langs kanaal en bosrand
onkruid vrij en struiken gesnoeid. De kosten hiervoor zijn minder dan wat ze nu
uitgeven voor wat braggelwerk. Het eerste ontsloeg ik die toezichthouders, want
die weten niet wat er allemaal gebeurd. Het is ook te gek voor woorden dat het
ene onder de gemeente valt en het andere onder rijkswaterstaat. Hier wordt de
ene keer links van het pad gemaaid en als het weer half hoog is de andere kant.
Het is niet mogelijk dat er aan beide zijde van de weg of pad gelijk fatsoenlijk
gemaaid wordt. Ik kan nog wel even door gaan maar vraag me af of dit wel nut
heeft.
Het is weliswaar een nobel streven om onkruid verdelgende middelen niet meer
te gebruiken, maar dat zou tegelijk moeten betekenen, dat er op een alternatieve
(resp. ouderwets 'handmatig) wijze onkruid verwijderd moet worden. Nu gebeurt
dat te weinig of soms niet, waardoor de wortels van het onkruid lekker verder
groeien. De nu gebruikte gemeentelijke verbrander pakt alleen de bladeren aan,
niet de wortels. Het zal zo dus steeds moeilijker beheersbaar worden. Hebben de
'deskundigen' dit niet voorzien? De stomste boer had deze gevolgen kunnen
voorspellen!
Het ONkruid groeit steeds harder lijkt wel of het bemest wordt
Ik hoef maar voor mijn deur te kijken dan zie ik genoeg en er wordt slecht
onderhoud gepleegd.
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Ik vind het verschrikkelijk hoe afgelopen voorjaar en zomer de stoepen ;pleintjes
en grasvelden er bij lagen! Voor mij is het overduidelijk dat deze manier van
onkruidbestrijding niet werkt.ik vond mijn buurt er erg verwaarloosd bij liggen en
ergerde mij hier dagelijks over.
In mijn buurt is het droevig gesteld met de bestrijding. Helaas is het nog altijd zo
dat goed voorbeeld goed doet volgen. Een voorbeeld; het plantsoen naast mijn
huis wordt slecht onderhouden en dus beginnen mensen hun tuinafval er ook
maar in te gooien. Ziet er toch al slecht uit dus dat kan er nog wel bij.
Indien er geen adequate onkruidbestrijding mogelijk is zal iets anders worden
bedacht maar wel zo dat ook buiten het centrum het aanzien van de stad weer
herstelt. Eventueel moet de wet worden aangepast.
Is schandalig! En dan zeggen .......bezuinigen? En dat kansloze tramprojekt? Die
miljoenen kunnen beter besteedt worden aan oa de groenvoorziening. Ikzelf heb
met buurtbewoners groen geadopteerd.
Kom maar eens kijken bij het hondiusdomein
Kom maar eens kijken in de 'brandgangen' in de Heeg.
Loop maar waar je wil en je kunt constateren dat het te wensen overlaat en zelfs
op sommige plaatsen niet meer acceptabel is.
Mijn wijk (hazendans) ziet er alleen al bij de entree zeer rommelig uit door
onkruid en slecht onderhouden bomen.
Onkruid wordt nauwelijks bestreden. Op paadjes en langs de straten groeit het
onkruid weeldig. Als je aan de medwerkers vraagt of ze iets weg kunnen halen
wordt gezegd: dit staat bij mij niet in de planning. Aan mos wordt helemaal niets
gedaan. Het openbaar groen is een rommeltje, af en toe een grote
motorheggeschaar en alles is op een hoogte, er is in onze straat in de laatste 35
jaar nooit iets nieuws geplant.
Sjiek en sjoen????? vies en vuil.
Straten en pleinen liggen er verloederd bij en een slechte onkruidbestrijding
versterkt deze verloedering. Ook zit er een vreemde structuur in de werkwijze van
het onderhoud van de greonvoorziening die onkruid groei versterkt.
Verscheidende malen gemeld dat het voetpad vanaf de Java straat, de
planetenhof wordt overwoekerd door onkruid en het gras door het asfalt komt.
het is gewoon wachten dat er nu in de herfst iemand uitglijd en de gemeente
hiervoor aansprakelijk voor stelt
Verschrikkelijk hoe de gemeente het spits krijgt om 4 -5 maanden geen
onderhoud te doen , zodat het onkruid op alle plaatsen gaat groeien en de buurt
er asociaal uit ziet. compliment voor de gemeente en dan verwachten dat de
burger een voorbeeld functie heeft. De gemeente heeft hierin een voortrekkers
rol. Goed voorbeeld doet goed volgen
Vooral bij rotondes, waardoor uitzicht wordt belemmerd!
Ik merk er nu niet direct iets van, positief noch negatief. Gebeurt het wel ???
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