
 

Beste bewoners 36E straat oneven. 

Bijna een jaar geleden, op 27 juni 2018, heb ik namens een aantal bewoners, jullie gevraagd te 

reageren op onderstaand plan via “Mijnwijkplan”. 

Het voorstel hielt in om midden en tegenover 36-33 op het plein,  meer dan 40-jaar oude struiken te 

verwijderen en op deze plekken en op de plekken waar bomen verwijderd zijn, extra begroeiing te 

laten plaatsen. 

 
 

De volgende ideeën daarvoor zijn:  

* 1 of 2 Sierkersen (Prunus) deze hoeven niet hoog te worden (goed snoeibaar). Heeft afhankelijk van 

de ondersoort fraaie roze bloesem in de lente en prachtige herfstkleuren. 

* 1 of 2 Esdoornstruiken (Acer): heel veel ondersoorten, zowel laag-blijvende als meer boomachtig. 

In de herfst fraaie en opvallende bladkleur. 

* laag groeiende bloeiende struiken (potentilla en buddleja) 

 

        

 

N.B. Er blijft voldoende ruimte over om op het grasveld rondom de treurwilg te kunnen spelen.   

Nieuwe begroeiing 

Reeds beplant 
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Dit project maakt aanspraak op het wijkbudget 

In 2019 is er € 25.000,- uit het wijkbudget beschikbaar voor omvormingen, vervanging en extra 

onderhoudsmaatregelen voor de openbare ruimte in Weezenhof. 

Mijn wijkplan – reacties tot nu toe 

7 bewoners vinden dit een goed plan (hebben dit “geliked”) 

2 bewoners hebben een reactie gegeven (zie hieronder) 
 

Yvonne Ernst - 9 maanden geleden 

Reden om geen struiken langs het grasveld te plaatsen aan de zijde van de huisnummers 3629, etc. 
Hier zit de enige ingang voor nooddiensten voor de woningen 3639 en verder. Andere oplossing is 
een breder trottoir, maar dan moeten de lantaarnpalen worden verplaatst.  

Cees van de Bovenkamp - 6 maanden geleden 

Conform het bericht van Rienk (najaar 2018) is het voor de nooddiensten geen probleem. Ik ben dan 
ook voor beplanting van de gehele strook. 

 

Na meer dan veertig jaar verdient dec rest van het plein een opknapbeurt, met de uitstraling van een 
kleurrijke beplanting. 

Jullie kunnen reageren op “Mijnwijkplan” of met een schrijven / e-mail naar mij:  

(Rienk - Weezenhof 3625 / rienflendrie2hotmaii.com) 

 

Wij wachten op jullie reactie! 
 
Namens: 36-07, 36-11, 36-13, 36-19, 36-21, 36-23, 36-25, 36-27, 36-33, 36-37, 36-39, 36-53, 36-55, 
36-57, 36-59  

 

 


