
Van:
Aan:
Cc: Smits, Daphne
Onderwerp: Re: Schouw Op Buuren Park/Daalseweg
Datum: vrijdag 6 juli 2018 09:19:23

Beste heer 

Hartelijk dank voor uw bezoek en schouw gisteren. Ik waardeer dit zeer.

De opsomming van punten is volgens mij redelijk compleet. Een paar opmerkingen:

Maaien van de hoge grassen / onkruid rondom de bomen ontbreekt in de opsomming;
Er staan geen picknick bankjes op het bewuste grasveldje, dit is wellicht verwarrend welk 
veldje / parkje er bedoeld wordt;
Ik mis de vraag / opmerking over het meer structureel onderhouden / bijhouden van de 
parkeerplaatsen en de trappen in het park; en
De meer algemene opmerking dat de aannemer iets minder met de Franse slag zou kunnen 
werken en zo het algemene, verzorgde beeld te versterken.

Bovenal hoop ik dat er een oplossing komt voor de dreiging van de omvallende Essen achter onze 
huizen. Dit is feitelijk mijn / onze grootste zorg.

Nogmaals dank, alvast goed weekend,

Met vriendelijke groet,

Op 5 jul. 2018, om 11:05 heeft Niezen, Jelle <Jelle.Niezen@stichtsevecht.nl> het 
volgende geschreven:

Beste 
Hieronder een opsomming van de besproken punten. Zodra ik uitsluitsel heb op e.e.a., zal ik dit 
direct laten weten.
Punten schouw Daalseweg:

· De bermen langs de Daalseweg worden 2x per jaar gemaaid, het gras groeit dan over de 
weg en het fietspad. Kan het maaibeleid aangepast worden?

· Er staan langs de daalseweg diverse bomen die in slechte staat zijn, graag na laten kijken.
· Parkje met picknick bankjes wordt nu als berm gemaaid 2x per jaar. Eventueel omzetten 

naar gazon.
· Pad tegenover ingang “Vechthaven” groeit veel overwoekerend groen (bramen en 

brandnetels), het is nu recentelijk weggeknipt, maar de vraag is of hier een betere 
oplossing voor te vinden is. Dit geldt voor alle parkpaden.

· Tussen het hoge picknickveldje en het pad erachter liep altijd een paadje, deze is compleet 
overwoekerd. Check GBI

· Vraag van bewoners om de Essen achter huizen 32-34-36 te controleren, bewoners zijn 
bang dat deze op hun huis vallen.

· Checken maaibeleid grasveldje naast nummer 67
· Boom naast huisnr. 38 is zga dood

Verder heb ik in fixi verwerkt:
· Bijmaaien van de bermen
· Vrijmaken van het stalen bord bij ingang park
· Opruimen snoeiafval
· Repareren lichtmast (armatuur mist)

Met vriendelijke groet,
Jelle Niezen



Toezichthouder IBOR
jelle.niezen@stichtsevecht.nl
T 0346-254000
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
Nu abonneren op onze nieuwsbrief

DISCLAIMER:

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en is vertrouwelijk. Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht 
gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te 
verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan te vernietigen. Aan de inhoud van de e-mail en verzonden bestanden 
kunnen geen rechten tegenover de gemeente of één van haar bestuursorganen worden ontleend. De Gemeente Stichtse Vecht 
verstuurt formele berichten (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst) schriftelijk en aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onvolledige en/ of foutieve informatie in e-mailberichten.




