Groenonderhoud in de Bomenbuurt
In 2003 wilde de gemeente Middelburg grote versoberingen doorvoeren
in de groenstructuur van de Bomenbuurt. De bewoners van onze buurt
protesteerden massaal tegen deze kaalslag.
Na overleg is daarna met de gemeente een overeenkomst gesloten
waarbij de Stichting Bomenbuurt Griffioen (SBG) verantwoordelijk werd
voor het groenbeheer. In een beheersovereenkomst is vastgelegd wat tot
de taken van de gemeente en wat tot de taken van de SBG behoort. Zo is
afgesproken dat de gemeente voor de bomen zorgt en voor het maaien
van het gras. De SBG zorgt o.a. voor de plantsoenen.
De SBG kan daarbij niet haar eigen gang gaan. De groenstructuur van de
Bomenbuurt is vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Deze structuur is
zoveel mogelijk in overeenstemming met het oorspronkelijke tuinplan van
dhr. C.P. Broerse, die als tuinarchitect betrokken was bij het ontwerp van
de Bomenbuurt. Aan dit beeldkwaliteitsplan hebben we ons te houden.
De bosplantsoenen
In de Bomenbuurt zijn verschillende soorten plantsoenen: de keurige
perken, de wat strakke en gecultiveerde heesterplantsoenen en verder de
ruige bosplantsoenen. De laatsten vindt u bijv. op de ‘koppen’ van een
aantal straten en in de Doornlaan en de Lijsterbeslaan. Soms staan er nog
grote bomen in deze bosplantsoenen maar over het algemeen zijn het
struiken die niet hoger worden dan 5 á 6 meter.
De bosplantsoenen worden onderhouden door de SBG. Met de gemeente
is afgesproken dat deze struiken tot bovenstaande hoogte mogen
uitgroeien en dat de SBG, indien nodig, de zijkanten snoeit.

Niet zelf snoeien!
Het valt te begrijpen dat niet iedereen blij is met hoge struiken achter het
tuintje. Het blijkt dat bewoners soms eigenhandig aan de slag gaan om
veranderingen aan te brengen zoals het aftoppen van deze struiken.
Helaas mag dat niet! Wij hebben ons als SBG en als bewoners te houden
aan het beeldkwaliteitsplan. De gemeente let hier ook op!
Soms kunnen wij als groengroep enige hulp bieden (vraag dit ons en laat
dit dan ook aan ons over) maar lang niet altijd is het mogelijk om ieder zijn
zin te geven.
Voortuintje en heg
Bij de huizen hoort een voortuintje en rondom de achtertuin een heg. (Dit
laatste omdat schuttingen niet toegestaan worden.) U wordt geacht deze
zelf te onderhouden maar mensen die dit niet kunnen, willen we graag
helpen. Wel wordt u vriendelijk verzocht uw heggen niet hoger te laten
groeien dan 2 meter, ook weer om aan het algemeen beeld te voldoen.
Groenafval
Verder willen wij u er op attent maken dat er exclusief voor onze buurt
een mogelijkheid bestaat om uw grof groenafval mee te geven met de
afval van onze maandelijkse groenvrijwilligersavond.
Ziet u een hoop groenafval liggen dan mag u het daarbij deponeren. Is het
afval echter alweer opgeruimd, bewaart u uw afval dan a.u.b. even of
breng het zelf weg naar de milieustraat. Wanneer we ons daaraan
houden, kunnen we nog lang van de regeling met de gemeente gebruik
maken. Wanneer er echter voortdurend groenafval ligt om op te halen, zal
de gemeente er zeker een keer mee stoppen dit op te halen en hebben
we samen een probleem.
Contact
Wanneer u vragen hebt over het groen in de Bomenbuurt, kunt u contact
opnemen met Marien Boonman, Eikenlaan 17; tel. 06 15 60 31 27.

