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Aanleiding
In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd op het groen in de wijk Mosterdhof. Na wisseling van
de wacht bij de gemeente blijkt dat niet geheel duidelijk is welke afspraken er nog liggen en
wat er nog uitgevoerd zou worden. Albert Hoogenkamp neemt de taken van Anton Maatman
over en wil met deze wijkschouw een duidelijk beeld krijgen van wat er nog gedaan moet
worden en wat de wensen van de wijk zijn t.a.v. het groen in de wijk. Naar aanleiding van de
wijkschouw is deze afsprakenlijst opgesteld. Deze dient als uitgangspunt voor de afronding
van het groenplan Mosterdhof.
Tevens ligt er een vraag ten aanzien van het onderhoud van de bomen op het talud langs de
Brugweg. Deze is tijdens de wijkschouw toegelicht. Deze uitleg staat aan het eind van deze
afsprakenlijst weergegeven.
Daarnaast is er voor het lopende jaar budget voor het aanleggen of upgraden van een
speellocatie in de wijk Mosterdhof. Tijdens de schouw is dit direct meegenomen.
Afspraken

 Het groen structuurplan geldt als uitgangspunt voor de
invulling/aanleg/onderhoud van het groen
Bij M’hof nr.:
330

Vak is behandeld met onkruid werend middel. Er wordt gewacht tot
de Boterbloem geheel is verdwenen. Daarna wordt het vak opnieuw
ingeplant. Dit wordt in 2013 uitgevoerd.
In dit zelfde vak is een mol aan het werk. Er wordt door de
gemeente (m.u.v. de sportvelden) niet aan bestrijding van mollen
gedaan.

242

De omgeving van het voormalig gemaal wordt aangepakt. De bomen
worden weggehaald en struiken worden gerooid. De locatie wordt in
de loop van dit jaar opnieuw ingericht met een mogelijke uitloop
naar 2014 (weersafhankelijk).
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Bewoners zijn van mening dat het groen aan renovatie toe is. De
mogelijkheden om dit hofje te renoveren worden onderzocht. Voor
28 juni wordt aangegeven wat hierin de mogelijkheden zijn. Dit
wordt zowel richting mevr. Musterd als richting de wijkraad
gecommuniceerd. Uitkomsten worden opgenomen in de
afsprakenlijst.
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Het groen in het hofje wordt in januari 2014 gesnoeid en daar waar
nodig opnieuw ingeplant/aangevuld.

Besteding budget speelvoorziening
Gekozen is om geen nieuwe (extra) speellocatie aan te leggen maar om de grote
centrale speelplek te ‘upgraden’. Er wordt door de gemeente een ontwerp voor
deze speellocatie gemaakt. Deze wordt voorgelegd aan de bewoners. De wijkraad
wordt door de gemeente nauw betrokken bij de gehele procedure. Er wordt nog in
2013 uitvoering gegeven aan dit actiepunt.
Talud Brugweg
Een aantal bomen op het talud langs de Brugweg zijn in erg slechte staat. Het
gaat hierbij voornamelijk om de Wilgen. Wilgen zijn snel groeiende bomen en elk
jaar gedeeltelijk gesnoeid te worden. Dit om te voorkomen dat de top te zwaar
wordt waardoor de stam gaat inscheuren. De bomen langs de Brugweg zijn niet
jaarlijks terug gesnoeid en daarmee in een slechte staat van onderhoud. Wanneer
niets wordt gedaan ontstaat een gevaarlijke situatie voor mensen die hun hond
aldaar uitlaten, fietsers, automobilisten en overige verkeersdeelnemers doordat
(delen van) de bomen kunnen afbreken en op het wegdek terecht kunnen komen.
De gemeente moet hier actie in gaan ondernemen. Deze zal bestaan uit het
kappen van alle Wilgen. De stomp die overblijft zal vrij snel weer uitlopen
waardoor ontstane gaten in de groene wand al snel gedicht worden. In de
toekomst zullen deze Wilgen elk jaar op een dusdanige manier gedeeltelijk
gesnoeid worden zodat er geen oudere takken op kunnen komen te staan dan 5
jaar oud. ( +/- 5 meter)
Naast de Wilgen staan ook enkele andere type bomen die in een slechte staat
zijn. Ook deze zullen gekapt worden. Door deze snoeiactie krijgen de andere
soorten zoals Esdoorn, Es en Meidoorn, die al aanwezig zijn meer licht en lucht
waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen en dit is goed voor de diversiteit van
het plantvak.
In 2013 wordt hier uitvoering aan gegeven.

