
idee, reactie, voorstel, klacht, etc.

Algemeen
Inspraak in ontwikkeling groenplannen en het beheer hiervan
Vernieuwend bezig zijn met het (beetje) openbaar groen wat we hebben. Aanleg van de 
afgelopen 10-15 jaar is zonder visie en creativiteit uitgevoerd. De tijd lijkt hier stil te 
hebben gestaan.
Minder groen als je het toch niet onderhouden kunt; maak er dan maar parkeerplaatsen 
van
Durven investeren in groen, zodat er in het beheer bespaard kan worden, 'n Beter beleid 
voeren.
Uitvoering geven aan het groenstructuurplan Wijchen, vastgesteld in 2004.
Meer verfraaiing, bankjes/bloembakken
Achter het tennisveld het Openbaar Groen wordt niet goed bijgehouden
Een speelbosje voor de kinderen zodat ze op de tennisbaan niks meer slopen
Polshof
Meer groen(bomen) op de Polshof
Bosje polshof opknappen; struiken/kleine bomen eruit; gras erin

Polshof/Bredehof
P/B'hof: achterstallig onderhoud
Pleintje P/B'hof te groot
Groen pleintje; achterstallig onderhoud

Pleintje voor 't Klooster
Veel achterstallig snoeiwerk; wegwijzers

Groenonderhoud kan beter. De agrariërs de straat schoon laten houden. Het is een 
puinhoop daar heb ik last van.
De boeren moeten de weg schoon houden.
Het onkruid in de openbare straten van de oude stadskern is een drama; niet door 
bewoners laten onderhouden: Gemeente Wijchen!
Onderhoud door boeren
Groenonderhoud betreft niet alleen het openbare groen. Ook privegronden mogen 
hiertoe gerekend worden.Zie de verpaupering op diverse locaties.
Groen onderhoud:
 = gras maaien
 = snoeien
 = parkeerplaatsen onderhouden; bv 't Heufke

Onderhoud groen uitbesteden aan aannemers. Productiviteit gemeentelijke groenploeg 
is bedroevend. Met dezelfde financiele middelen is dan meer mogelijk.
Groenonderhoud moet beter
Snoeien van groen wordt slecht of niet gedaan
Achterstallig onderhoud
De bomen zijn bij het voetbalveld zo breed geworden dat de helft van de fietsenstalling 
weg is. Als dit bijgehouden wordt kunnen mensen de fietsen beter kwijt. En kan hier een 
fatsoenlijke fietsenstalling komen

Van verschillende tuinen hangt veel groen over de openbare weg, eigenaren zouden 
vaker moeten worden aangesproken op dit ongemak voor wandelaars en fietsers

Openbaar Groen

Thema Natuur & Openbaar groen

(Achterstallig) Onderhoud



Algemeen
Er is in B'burg al genoeg natuur
Jeugd betrekken bij natuurontwikkeling en ze hierin ook een eigen plek geven
Overlast van ganzen in het natuurgebied, plaag boeren, waterkwaliteit

Jongeren meer betrekken bij (onderhoud) natuurgebied

Liendense Waard
Schotse hooglanders i.p.v. gewone koeien
Handhaven van de bakenbomen langs de Maas
In één dag met z'n allen het natuurgebied ontdoen van zwerfvuil
Minder vaak maaien in de uiterwaarden
Prikkeldraad en koeien weg; vrij wandelen van maken
Natuurgebieden ook toegankelijk houden voor wandelaar met hond
Meehelpen met onderhoud (GL)
Overlast ganzen bestrijden

Struiken langs de Hoefweg terugsnoeien; Bij passeren moet je met de auto door de 
struiken: krassen.
Dijktaluds en bermen later maaien; na de eerste bloei
Niet het talud maaien voor de BB-dag; wat eerder kan ook. 
Ook stom om dan het talud vlak voor het kasteel dan te maaien. Een maand later is 
beter. Eind juli is het op z'n mooist.

Bloemenbermen
De bermen in het buitengebied moeten worden verhard. De grote kuilen zorgen voor niet 
noodzakelijke gevaarlijke situaties.
Natuurlijke bermen
Agrariërs aanspreken op hun verantwoording om wegen en bermen te onderhouden cq. 
Te reinigen.
Veel meer bermen met gevarieerde begroeiing i.p.v. gras, maar bloemen: b.v. kruiden of 
klaprozen.

Laakse Bos
Laakse Bos: mogelijkheid voor honden; cq parkidee
Bos in de Laak weer toegankelijk maken
Groen inzamelpunt, hele jaar door
Overlast van honden-uitwerpselen beperken ivm. waterkwaliteit

Overige                                 

Natuurgebied(en)

Bermen


