Het groen in Weert
Weert presenteert zich als ‘Groenste stad van de regio’. Echter schiet in sommige wijken het
onkruid uit de grond. U loopt door de straat in uw eigen woonwijk en ziet onkruid groeien.

1. Welke antwoord past het beste bij u als persoonlijkheid?
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In onze
Ik ga me hier Ik pluk dit en Ik loop snel
Ik laat dit
woonwijk
de hele dag gooi dit weg door en doe groeien, dit
groeit geen aan ergeren
net alsof ik wordt vanzelf
onkruid
niets zie
opgeruimd
door de
gemeente of
vergaat
vanzelf

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:






















Als er onkruid is die ik eruit kan trekken doe ik dat anders bel ik de gemeente
Als het onkruid bij mij op de stoep is zorg ik dat dit weg gaat. Erger zijn de situaties waarbij hele
grasvelden langzaam veranderen in onkruidvelden (vaak ook nog brandnetels).
Als iedereenhet achterompad schoon houd zag het er al veel beter uit
Belde gemeente, te gek voor woorden.
Bij mij op de (openbare) stoep en in de eigen voortuin wordt dit verwijderd.
Bij mij voor de deur op openbare weg ruim ik het maar verder is het een taak van de gemeente
Dat is toch ook groen?
De gemeente dient aan het onderhoud van de openbare ruimte veel meer aandacht te besteden
De klachtenlijn bellen als het te gek wordt
Deze vraag is tr negatief gesteld
Door gras vervangen heesters is vreselijk
Doorgeven als het te veel wordt
Eigen straat voor de deur zelf bijhouden
Elke bewoner heeft zijn verantwoordelijkheid
Gaat telkens achteruit
Gedeelte zelf, de rest is vorr de gemeente
Geen actie
Gemeente tuin naast huis houdt ik bij. de rest niet
Groen is mooi alleen de mens waardeert dit niet altijd.
Heb er geen last van. onkruid kan ook heel mooi zijn als het bloeit.
Het is dieptriest dat de gemeente een plantsoenendienst heeft, en die betaald, die in onze wijk
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bedroevend weinig uitvoeren. Deze mensen worden volgens mij niet goed aangestuurd.
Het valt in onze straat nog mee. Vaak hebben de mensen geen tijd. Goed voorbeeld doet volgen.
Houd de stoep voor, achter en naast mijn eigen huis onkruidvrij.
Ik erger me al jaren aan het achterstallig en vaak onkundig onderhoud! jaren
Ik erger me er niet zo snel aan
Ik erger me niet hieraan
Ik houd mijn eigen stoepje schoon als iedereen dat doet en de gemeente OOK is er geen rommel
Ik meld dit aan de Gemeente
Ik pluk het maar erger me wel omdat we ruim gemeente belasting betalen en ik hier weinig voor
terug zie
Ik pluk het, daar waar het grenst aan mijn eigen perceel
Ik ruim het zelf op, maar die dit moeten doen vergeten meer als de helft en de burger betaald
Ik signaleer dit bij de gemeente
Ik vind dat de stoepen hier op voorrang moeten krijgen,het lopen is op plaatsen erg gevaarlijk!
Is ook groen en mag blijven staan.
K
Laat lekker groeien, heb er geen last van
Mag worden opgeruimd
Melding KCC gemeente
Nooit op gelet / opgevallen
Onderhoud kan veel beter
Onkruid bestaat niet en waar wat groeit is het gezond.
Onkruid is ook groen, dus met recht groenste stad
Onkruid is ook groen. Dat dat weg moet is een rare stelling. Als het maar veilig blijft en burgers er
geen fysieke last van hebben
Probeer dit bij mij op de stoep bij te houden, geloof niet dat het een heel groot probleem is.
Probeer mijn eigen deel schoon te houden
Reclameer bij gemeente
Ruim het gedeeltelijk zelf op
Valt mij niet op
Voor mijn deur ruim ik het op
We ruimen het zelf op
Wij ruimen het zelf op ! Wel op onze manier!
Woon buiten bebouwde kom.
Zet diegene met een uitkering hier aan het werk
Zou t graag opruimen maar kan dit niet meer
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Het gemeentelijk groen bij mij in de straat wordt goed
bijgehouden”
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Heesters zijn vervangen door gras, geweldig voor hondenuitlaters, maar m.i. geen
bezuiniging wat de bedoeling was. Vroeger kwamen et 2 à 3x/jr wat mensen. Nu
komt er iedere 2 wkn een grasmaaier, 1 randjesknipper, 1 kleine maaimachine voor
de hoeken en een succes is het nog steeds niet.
Alleen se stoepen niet
Ik woon in de heiligenbuurt. Alles nieuw maar op sommige plekken komt er veel
onkruid. En langs de trottoirs wordt slecht schoongemaakt.
Er zouden onderhoudsvriendelijke kleine bomen in de straat komen echter maken ze
erg veel rommel en dan heb ik het niet over de blaadjes. het groen wat er onder
staat is een vrijbrief voor rommel en niet fleurig helaas.
Verkeerde bomen geplaatst die nog nooit gesnoeid zijn! De klinkers in de straat
zouden het regenwater door moeten laten, maar zitten al jaren dicht! Dit is bekend!
Het onkruid groeid daardoor welig en de schroeikar komt nooit in de schuine
hoeken. De perken worden al jaren niet correct onderhouden.
Qhebben geen gemeentelijk groen in de straat.
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4.1 Kunt u dit kort toelichten met een voorbeeld?


























Alles wat door de vogels word meegebracht laten ze groeien er staat bv ontzettend veel lelijk uit
de kluiten gewassen hulst.
Als er leuke plantjes staan Daan worden die weggeschoffelt terwijl er onkruid blijft staan Mn
tussen de stoeptegels
Bij de laatste wiedbeurt werd maar een deel van het onkruid verwijderd
Bomen mogen wel weer eens gesnoeid worden. Stoep verzakt her en der en onkruid groeit
overal.
Bomen snoeien in augustus, struiken tot op de stam snoeien zodat alleen een kaal geheel
overblijft en de uitgangswegen vanuit de wijk de groene (!) afscheiding zodanig laten groeien dat
er onvoldoende zicht overblijft en er gevaarlijke situaties ontstaan.
De beken worden niet meer schoongemaakt, met als gevolg dat het water niet meer weg kan als
het stortregent.
De bermen dienen door de gemeente gemaaid te worden, maar ik heb ze nog nooit de bermen
zien maaien bij mij in de buurt
De bomen zijn veel te groot in verhouding tot de plantsoenen waar ze in staan. De trottoirs
worden nooit bijgehouden en liggen ook nog hobbelig. De eegwagen komt als er geen blad is en
als het vol ligt, komen ze een keer in de maand.
De borders lang de Roermondseweg worden met de Franse slag gemaaid. De sloten al helemaal
niet.
De gemeente doet in de omliggende dorpen helemaal niets alles gebeurd in weert zelf (eerst
eigen zakken vullen)
De gemeente heeft met een zogenaamde opknapbeurt de situatie alleen maar slechter gemaakt,
nadeel als je niet in de binnenstad woont
Doen zelf maaiwerk lang weg en sloot .een keer per jaar doet een bedrijf de sloten schoonmaken
maar dit gebeurt niet goed heb al 2 jaar gereklameerd dan komen ze terug om het schoon te
maken waarom niet in een keer .
Een standaard aanpak wordt gehanteerd , zonder te kijken wat echt nodig is. Bijvoorbeeld
contractueel moet er 12 keer per jaar gras gemaaid worden. Dus bij grote langdurige droogte
komt de onderhoudsploeg 'zand maaien' i.p.v. gras.
Er komen teveel dingen van de boom af die in de tuinen terecht komen en heel moeilijk om het
geheel weg te krijgen hierdoor word het erg vies in de straat. Als dit regelmatig weg geblazen
word (ook in onze tuinen) dan zeg ik oke. Maar dat word niet gedaan.
Er wordt in de straat geregeld gescheeld en bijgehouden.
Op de wandelpaden mag veel meer gesnoeid worden en meer gemaaid worden.
Er zijn te weinig deskundige bij om leiding te geven want deze kosten geld.
Er zijn veel voorbeelden te noemen. Zelden heb ik een slechtere enquete dan deze ingevuld, Ik
vraag me oprecht af welke analyses u hiermee wilt maken.
Gras wordt te weinig gemaaid en ontkruid groeit op stoepen en in de straatgoten.
Het begint erg dicht te groeien in de wijk
Het gebeurt met de franse slag te weinig professioneel toezicht
Het gras word amper gemaaid
Het groen wordt wel bijgehouden maar de hondenpoep in de perken en op straat blijft liggen
Het is of kaalslag of niets bijv onkruid trottoirs
Het is onduidelijk welk stuk onder gemeentelijk groen valt en welk niet! Sommige stukken zijn
volledig overwoekerd en in verval! Onbekend is echter of de gemeente daar iets mee moet doen.
Zou beter zijn als ze sancties op kunnen leggen aan vastgoedeigenaren!
Het onderhoud wordt vaak te vluchtig gedaan. Er wordt niet voldoende werk van gemaakt om
efficiënter en zorgvuldiger het groen te behandelen.
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Het riet in de kleine vijver overwoekert de hele vijver vanaf mei tot het najaar. De charme van de
vijver en de bedoeling waarmee deze vijver is aangelegd destijds is daarmee teniet gegaan. Ook
het onderhoud rond de vijver is al jaren niet slecht maar heel slecht. Dat heeft m.i. niets te
maken met te weinig personeel. Wat om ontbreekt is de kwaliteit van degenen die het moeten
onderhouden. En de visie ontbreekt blijkbaar ook om hier iets s moois van te maken. 'Weert in
het groen' prachtig maar dan wel op de juiste plaats in de gemeente en niet midden in de stad.
Dat wat hier gebeurt hoort thuis op andere plekken in de natuur.
ik hoop dat men eindelijk eens tot andere inzichten komt.
Het wilde gras wordt niet onderhouden. Dit zou gewoon gemaaid moeten worden als elk ander
gras. Wanneer je vrouwenhof op rijdt vanaf het kapelletje op de achterste straat, is het net alsof
je door een weiland heen rijdt....
Rondom het water staat het gras ook erg hoog
Ik zie het zelden of nooit gebeuren.
Ik zie nooit iemand en er groeit veel onkruid
Jazeker.Sinds jaar en dag komt iedere dinsdag of woensdag de grasmaaier en maait ieder stukje
gras wat maar te bekennen Is af .We mogen de hele zomer geen grassprietje meizoentje of
blauw bloempje zien. Vaak genoeg over geklaagd en op andere plekken moet bezuinigd worden.
Belachelijk.
Kijk een sop de burght. Het gras staat 15 cm hoog op de middenstrook. en deze is van steen.
Ligt vol met afval
Loop rond en je ziet het onkruid op de trottoirs
Losliggende tegels
Loszittende stoeptegels,onkruid,wortelgroei,hondepoep
Mn de stoepen worden slecht onderhouden
Ongekende bomengroei op de Burcht, de stammen staan op minder dan 60 cm van de
erfscheiding en de wortels groeien onbeperkt door in de tuin omdat ze onder de straat niet aan
vocht en voeding komen.
Zieke bomen laat men gewoon staan.
Ergelijk en daarom verhuis ik.
Onkruid groeit gestaag en het gras wordt slecht bijgehouden en bomen en struiken groeien door
elkaar heen
Onkruid wordt weggebrand want is milieuvriendelijk. Het gas wat daarbij gebruik wordt is dan
ook milieuvriendelijk? En de voertuigen ook? Beetje hypocriet. Daarna blijft het staan en is geen
aangezicht.
Onkruit groeit weelderig. Gemaaid gras wordt niet opgeruimd heggen en bomen worden niet
gesnoeid
Op de Molenakkerdreef wordt te pas en te onpas gesnoeid zodat het verfraaiende element
compleet teniet gedaan wordt. Onlangs zijn de heggen voor het onderscheid fietspad/straat op
een schandalige manier gekortwiekt zodat er de rest van de zomer geen blad zal groeien.
Wanbeleid
Op vele plekken laat de gemeente het onkruid vrolijk d'r gang gaan
Picknickbank langs Heugterbroekdijk geen onderhoud aan gedaan door gemeente.
Slecht onderhoud sloten en malgoten
Troep blijft liggen, veegwagens rijden te slordig
Troep blijft liggen.
Veegwagens veel te slordig of blazen de rommel op de stoep (2x)
Vaker laten onderhouden
Veel onkruid
Plantsoenen die ver over de datum zijn / aan vervanging toe zijn
Veel onkruid op de stoep
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Veel onkruid; slecht onderhouden perken; beplanting is absoluut geen visitekaartje; groen
verdwijnt in 'illegale' parkeerplaatsen
Verzoek aan gemeente om heg te verwijderen aansluitend aan onze tuin wordt geweigerd,
aantal jaren geleden. Vervolgens alleen maar onderhoud als je de veiligheid van kinderen
vermeldt. Slecht voorbeeld en slechte zaak
Vreselijk die wildernis pas gemeente hier geweest in najaar wordt er pas iets aan gedaan sukkels
Weinig tot geen onderhoud
Wekelijks zijn er mensen in de weer hier
Woon aan de rand van een kerkdorp en dan tel je ineens niet meer mee, want in de kern is een
ander beleid dan daar 10 mtr buiten
Wordt niet bij gehouden.
Ze beginnen en plotseling is iedereen weg. Ga je dan in een brandgang kijken dan zitten ze daar.
Ze komen weer terug, raffelen een stuk af waarbij, ook delen van goede struiken gewoon mee
worden verwijderd, Gooien dit op hun wagen zodat he lijkt of ze veel en hard hebben gewerkt.
Gebeurt steeds weer als ze aan de gang gaan. Daarbij rijden ze met hun wagen(s) over de
grasvelden (of 'op' paden die te smal zijn voor het wielspoor), ook als het heeft geregend en de
grond zacht is. Dit betekent diepe sporen en kapot getrokken gras, resulterend in weer wat extra
onkruid. En dan noemt de gemeente dit ontbreken van degelijk onderhoud 'de natuur zijn gang
laten gaan. En daarbij hoef je volgens mij onkruid langs fietspadeen echt niet zo hoog te laten
worden dat zelfs honden er niet meer in willen lopen.
Ze laten het maar groeien
Ze medewerkers er op aan gesproken en kreeg als antwoord daar heb ik geen opdracht voor.Ik
zei hier wonen ook mensen en ze haalden hun schoudersop
Zie nooit geen stoepen doen
Zie parkje de weijer.
Zie toelichting bij 4
ZOALS GEZEGT HET WORDT SLECHT GEDAAN
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