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Rondvraag:
Schouw Groenewoud.
Op 9 september 2021 is er een kleine schouw gehouden in het gebied rond het wijkgebouw op het
Groenewoud.
1) Is deze schouw reden om een aantal acties in de openbare ruimte uit te zetten in dit gebied? Zo ja
welke acties zijn dan?
2) Welke afspraken zijn er gemaakt over de aanpak van de problemen zoals de overlast van de ratten
en de slechte verlichting rond het wijkgebouw?

Nieuwe aanplant bomen Groenewoudlaan.
Er worden een aantal bomen geplant in de Groenewoudlaan.
1) Wat zijn de criteria om nieuwe bomen aanplant in een straat te doen?
2) Wat is het beleid als er woningen zijn die schaduwwerking krijgen op de zonnepanelen vanwege
de nieuwe bomen aanplant?
3) Wordt er ook rekening gehouden met de uiteindelijke hoogte van de nieuw te planten bomen, dit
ivm de kauwen en roeken die een nieuwe woonboom wel zien zitten?

Overlast kauwen en roeken.
In het Groenewoud is er in het gebied Limburglaan, Schuttebeemd, Groenewoudlaan en alle
zijstraten enorme overlast van honderden kauwen en roeken. Dit probleem is bij de gemeente al
geruime tijd bekend.
1) Is het wenselijk om bomen met een redelijk groeipotentieel te planten in een gebied waar je weet
dat de roek of de kauw er meteen een nest in gaat maken?
2) Wanneer komt de gemeente met concrete plannen om de overlast van de kauwen en roeken te lijf
te gaan? In het voorjaar en de zomer van 2021 zijn er diverse klachten geweest en een petitie van de
bewoners uit dit gebied inzake de overlast van de vogels. Natuurlijk zijn er heel veel regels t.a.v.
beschermde vogels maar na zo lange tijd moet er wel duidelijkheid voor de inwoners komen. Voor
we het weten is het weer voorjaar en wordt de populatie uitgebreid maar ook het woon- en
leefgebied van de vogels.
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