Vergroenen Leuth: Vragen en Antwoorden
We hebben veel reacties gekregen. Velen complimenteren ons over de manier van communiceren. Dat vinden we leuk om te horen. 
Ook hebben een aantal van jullie ons gemaild voor een boompje in de eigen tuin en/of je aan te melden om mee te helpen tijdens de
werkzaamheden. We hebben jullie namen en contactgegevens opgeschreven. Als we beginnen met de uitvoering nemen je we contact met je
op. Hou je mail in de gaten. 
Hieronder nog antwoorden op specifieke vragen. In de eerste kolom zie je de initialen van diegene die de vraag stelt. Zo kun je je eigen vraag
terugvinden én voldoen we aan de privacywetgeving.
WB

Vraag:
We hebben mooi uitzicht. Blijft dit behouden?
Antwoord:
We kennen de plek en kunnen bevestigen dat je op een prachtige plek woont met fantastisch uitzicht. We nemen in de
uitvoering contact met je op en kijken samen naar de situatie. We zorgen ervoor dat dit mooie uitzicht behouden blijft.

WS

Vraag:
Op het Kerkplein staan drie monumenten voor de oorlogsslachtoffers. Dat terrein is van de stichting 4 mei herdenking
Leuth. Het omliggende grasveld is van een projectontwikkelaar. Wordt daar nog wat mee gedaan?
Antwoord:
Wij zijn opzoek gegaan naar locaties op gemeentegrond. Ook is contact gezocht met de Vriendenkring om te kijken of
grond in eigendom van hen vergroend kan worden.
Je kunt zelf contact zoeken met de projectontwikkelaar. Als hij/zij aangeeft dat er mogelijkheden zijn om dit stuk te
vergroenen horen we het natuurlijk graag. Dan kijken we samen of we dit onderdeel kunnen maken van het project en we
bijvoorbeeld door externe financiering hier iets op kunnen realiseren. Net zoals de Vriendenkring ook opzoek gaat naar
fondsen om hun eigen stukje te vergroenen.
Ik begrijp de zorgen. Je kunt me (Jelle Blijham) bellen om hierover door te praten. Mijn telefoonnummer: 06-14624783.

MK

Vragen:
(1) Zou het bij de plaatsing van fruitbomen mogelijk zijn om te kiezen voor oude rassen?
(2) Gebeurt er ook iets met het huidige “gemeente groen”?
(3) Het zou goed zijn om nog eens een hondenpoep opruimactie te voeren (en wat vaker te controleren).
Antwoorden:
(1) Dit soort bomen komt terug in één van de opties voor de Steenheuvelsestraat. Dus dat hangt ervan af welke optie
het dorp kiest. 
Fruit moet in het plantsoen kunnen vallen. Ook hangt het van de soort onder beplanting af. Je wilt niet dat dit kapot
wordt getrapt door mensen die fruit willen pakken.
Maar, we kennen de geschiedenis en we nemen dit mee in het maken van plannen.
(2) Wat erbij komt door alle plannen geeft veel kleur en bloemen. De huidige beplanting is technisch goed, zoals wij dat
noemen. Dit laten we zo.
(3) Als jullie met elkaar (als inwoners van Leuth) hier initiatief voor nemen dan kunnen wij als gemeente hierbij
ondersteunen. Neem dan vooral met ons contact op.

TA

Vraag:
Leuth ziet er slordig uit. De bladeren van de herfst liggen er nog. Wordt hier iets aan gedaan?
Antwoord:
De stroken waar u het over heeft worden door de provincie onderhouden. De provincie heeft andere onderhoudsnormen
dan de gemeente (minder vaak).
We nodigen u graag uit om een steentje bij te dragen bij het vergroenen van Leuth. U hoort van ons.

RH
GK (zelfde)

Vraag:
Middels deze mail willen wij reageren op het voorstel om het Kerkplein meer te vergroenen. Wij zijn niet blij met de
voorstellen om voor ons gebouw weer hoge bomen neer te zetten, wij hebben ongeveer 10 jaar geleden 2 platanen weg
laten halen.
Antwoord:
We wachten eerst even de verkiezing af. Hier komt een keuze voor optie uit. Vervolgens gaan we graag met u, andere
inwoners aan het Kerkplein die hebben gereageerd en de eigenaar van de Spar in gesprek om te kijken wat en hoe te
realiseren. U hoort van ons.

NS

Vraag:
Is het mogelijk om de bomen die in de berm bij de Hoensstraat / Botstestraat staan ook gelijk te vernieuwen? Deze zien er
niet uit.
Antwoord:
De twee leiperen blijven staan. We gaan kijken of we ten koste van parkeerruimte een boom kunnen plaatsen om het
aanzicht te verfraaien/verbeteren.

RG
AG (zelfde)
RH (zelfde)

Vraag:
Tot mijn schrik lees ik dat er voor Noord-Oost Leuth plannen zijn om parkeerplaatsen te vervangen voor groen. Ik heb niets
tegen meer groen, maar er is in deze wijk al vaak een tekort aan parkeerplaatsen, hoe wordt dit opgelost?
Antwoord:
Hier gaan we zorgvuldig naar kijken. We gaan bijvoorbeeld op meerdere momenten in de avond kijken waar de auto’s
geparkeerd staan. Zoals we er nu naar kijken, kijken we vooral naar mogelijkheden aan het einde van de straat en niet in de
straat.

GK

Vraag:
Aangezien wij met percelen grenzen aan bermen die mogelijk worden ingezaaid met bloemrijke mengsels zouden wij graag
in contact willen komen om met elkaar in gesprek te gaan over hoe en wat?
Antwoord:
De bermen die aan uw percelen grenzen lenen zich niet voor bloemrijke mengsels. Dit wordt niet uitgevoerd.

DN

Vraag:
Over de Margrietstraat: wat betekenen beide opties voor de parkeergelegenheden?
Antwoord:
In beide opties vervallen 2 parkeerplaatsen in de hele straat. Op de plattegronden kun je zien waar er ergens in de straat
een boom komt. De keuze is aan de inwoners of dit aan één kant van de weg is of verspringend.

IG

Vraag:

Is het misschien mogelijk om in de berm van de Plezenburgsestraat (of een deel daarvan) ook te voorzien van een bloemrijk
mengsel?
Antwoord:
Dit is zeker mogelijk, goed idee! In de uitvoering pakken we de strook in de buurt van uw huis mee.
LR

Vraag;
Worden de trottoirs smaller als er een groenvak wordt gerealiseerd?
Antwoord:
Nee, de trottoirs worden niet smaller.

AH

Vragen:
(1) Kan er ook een openbaar toilet worden gerealiseerd voor wandelgangers?
(2) Kunnen er net zoals in Millingen en Berg en Dal ook hanging baskets met groen worden gerealiseerd?
Antwoorden:
(1) Het realiseren van een openbaar toilet past niet in het project vergroenen van Leuth.
(2) Dit staat nu niet in de plannen. We hebben helaas geen geld meer om dit te realiseren. Zowel in Millingen als in Berg
en Dal zijn dit particuliere initiatieven. We vinden dit erg mooi. Misschien dat je hier met een groepje inwoners mee
aan de slag kunt gaan? Of dat dit onderdeel wordt van de dorpsagenda. Als je hier verder over wil nadenken kun je
contact opnemen met vrijwilligers van de dorpsagenda via www.laatleuthleven.nl.

PK

Vraag:
Over de Meester Pontenstraat: Ik ben ervoor om zéér zeker geen bomen eenzijdig aan te planten.
Antwoord:
De keuze ligt nu bij de inwoners van de straat. We zijn benieuwd welke optie er gekozen wordt. We houden in de uitvoering
rekening met al aanwezige bomen in de straat zodat we een zo mooi mogelijk aanzicht kunnen creëren. Er vervallen
maximaal 2 parkeerplaatsen voor de hele straat.

RH

Vraag:

Zijn er in geval van de …straat geen betere boomsoorten te bedenken als fruitbomen? Deze bomen laten nl in het najaar
rijp fruit vallen als dit niet op tijd geplukt wordt. Wie gaat er opdraaien voor de schade die ontstaat aan de auto's door dit
vallende fruit?
Antwoord:
Fruit moet in het plantsoen kunnen vallen. Precies om de redenen die je ook aangeeft (zoals schade aan auto’s, etc.). Ook
hangt het van de soort onder beplanting af of het mogelijk is om fruitbomen te planten. Je wilt niet dat dit kapot wordt
getrapt door mensen die fruit willen pakken.
We gaan kijken of fruitbomen voor deze locatie geschikt zijn. Met bovenstaande redenen in ons achterhoofd.
SR

Vraag:
Inzake het laatste punt (aanpassingen noordoost Leuth) wil ik graag meedenken, wat ik gezien mijn achtergrond graag doe.
Antwoord:
Dank voor je opmerkingen en korte schets van het verleden. Onze verkeerskundige is betrokken bij de plannen. Zie ook de
antwoorden op hierboven gestelde vragen.
De plannen zijn samen bedacht met de werkgroep vergroenen van Leuth bestaande uit inwoners van het dorp. Ik zou je
willen uitnodigen om je bij deze werkgroep aan te melden/sluiten. Met hen gaan we ook in gesprek als we daadwerkelijk
gaan realiseren. Hier zullen we nog verschillende keuzes (moeten) maken.
Om je nog aan te melden kun je contact zoeken met de vrijwilligers van de dorpsagenda via de website
www.laatleuthleven.nl.
En we nodigen je zeker uit om mee te helpen. 

