Vergroening Gemeente Heemstede

V17 Heeft u nog opmerkingen, tips of ideeën naar aanleiding van deze
enquête?
Beantwoord: 106

Overgeslagen: 142
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#

REACTIES

DATE

1

Meer struikjes, bloemen in grasvelden

2/19/2021 8:27 AM

2

Openbaar water vergroenen voor vogels. Door alle steiger aanleg kunnen watervogels niet
nesten.

2/19/2021 8:20 AM

3

Stimuleren van verticale tuinieren bij blinde gevels van o.a. scholen, bedrijven en andere
gebouwen. Zie link hieronder van Stadstuinieren. https://youtu.be/egkjt5f-H4M

2/18/2021 10:46 PM

4

Actualiseer het gemeentelijk onderhousbeleid en stem het af met de vastgestelde doelen
zoals het planten van het het vastgestelde aantal bomen en zo zijn er nog veel meer
vastgestelde doelen/eisen.

2/18/2021 6:55 PM

5

geen

2/18/2021 5:10 PM

6

Ik vind het jammer dat Heemstede geen elektrische buitenboordmotoren eist bij het afgeven
van ligplaats vergunningen.

2/18/2021 4:34 PM

7

Goed initiatief. Hopelijk kunnen de resultaten ook weer (via de nieuwsbrief) gedeeld worden.

2/18/2021 4:21 PM

8

Heel fujn dat jullie dit doen! Ik ondersteun jullie graag om een handje te helpen waar nodig.
Florisdamen@hotmail.com

2/18/2021 7:41 AM

9

Gezamenlijke inkoop of subsidie op sedumdaken zou fijn zijn om buren te overtuigen.

2/17/2021 7:02 PM

10

Zorg dat natuurgebieden toegankelijk zijn en zorg voor goed onderhoud op toegangswegen
er naar toe

2/17/2021 5:19 PM

11

Tips en adviezen om onze tuin te vergroenen of nog meer voor dieren vogels en insecten
aantrekkelijker te maken zijn echt welkom.

2/17/2021 4:39 PM

12

Subsidieer regentonnen

2/17/2021 2:52 PM

13

Regenwateropslag dmv regentonnen en meervoudig ruimtegebruik van bv speeltuinen en
parkeerplaatsen. Extra ingang Groendaalse bos ter hoogte van Rosenkrantzlaan voor
meer/betere natuurbeleving. Open houden wandelspoorwegovergang rixhting Gasterij
Leyduin.

2/17/2021 2:16 PM

14

Zet de bermen aan het water zoals bijvoorbeeld bij de Jacob van Ruisdeallaan vol met
struiken, bloemen en bomen. Zo kunnen jongeren hier geen overlast bezorgen, honden hier
niet meer poepen en buitenstaanders hier niet meer gratis hun boot te water laten met
verwoesting van het gras. Het ziet er meteen gezelliger uit en is beter voor bijen en water
dieren en oevers.

2/17/2021 1:36 PM

15

Het openbaar groen wordt zo slecht onderhouden. De randen worden aangeharkt en de rest
inclusief zwerfafval blijft hetzelfde. Ik erger me ook aan de wijze waarop prorail het talud van
de spoorlijn vanaf het station zuidwaarts onderhoud. Zwerfafval wordt niet opgeruimd maar
vermalen tijdens het maaien en blijft achter in de natuur. Al vaak gemaild naar Prorail maar
ik kan aan de gang blijven. Begreep dat ze er veel klachten over krijgen.

2/17/2021 12:11 PM

16

Meer ecologische oevers, beter maaibeheer voor meer insecten, meer kennis om diversiteit
toe te passen in de groene perken

2/16/2021 10:56 PM

17

Berm beplanten met weidebloemen - wild laten - maximaal 2x maaien per jaar! Ook goed
voor CO2 voetprint

2/16/2021 10:00 PM

18

Mooi initiatief. Informatie naar bewoners over vergroenen van de tuin is belangrijk. Steeds
meer word de tuin bestraat en bebouwd.

2/16/2021 6:11 PM

19

Een ander bedrijf die de groenvoorziening onderhoudt. Paswerk doet maar wat.

2/16/2021 2:35 PM

20

Er zijn teveel gebieden waar honden mogen komen, ook in de gebieden waar ze niet zouden
mogen loslopen lopen ze los. Hierdoor is veel Heemstede groen niet toegankelijk

2/16/2021 1:05 PM

21

Inrichten van een voedselbos zou een mooie aanvulling kunnen zijn.

2/16/2021 11:49 AM

22

Minder bomen maar wel bomen op betere open groeiplaatsen. Dus met minder bomen
evenveel of meer bladmassa!

2/16/2021 9:11 AM

23

In groenendaal wordt er veel te veel gekapt, dood hout blijft liggen. De balans is weg. Het is
een bos, geen park. Ik kom er al jaren dagelijks maar het is nu heel armoedig aan het
worden.

2/15/2021 7:23 PM

24

Zorgvuldiger omgaan met en informeren over het kappen van bomen, met name de grotere
bomen die meer waard zijn dan 10 kleine! Dit zou ook moeten gelden voor bomen in

2/15/2021 12:22 PM
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particuliere tuinen. Ten tweede: verstening van voor- en achtertuinen ontmoedigen en
adviezen geven aan inwoners hoe ze toch een comfortabele tuin kunnen combineren met
wat natuur.
25

Zie mijn eerdere opmerkingen

2/14/2021 10:10 AM

26

Mooi initiatief.

2/12/2021 7:29 PM

27

Een boekhoudkundige en juridische betutteling door de overheid leidt tot een neerwaartse
spiraal waardoor de samenleving uit elkaar valt in eigen belangetjes. Een moreel en
ecologische kompas en de menselijke maat als maatstaf gebruiken kan dit proces omkeren

2/12/2021 5:41 PM

28

Nestkastjes heb ik al gangen. Paswerk leren op de juiste manier te snoeien.

2/11/2021 3:47 PM

29

Er mag wat mij betreft wel een beleid zijn mbt tuinen bestraten/ betegelen/ ophogen

2/11/2021 8:07 AM

30

grote winst valt te behalen met groene(re) tuinen. hier is al veel over bekend, oa operatie
steenbreek. ga niet het wiel uitvinden :-)

2/9/2021 7:21 PM

31

Bestening van tuin via gekeentebelasting belasten. Ecoducten en tunnels om
natuurgebieden te koppelen. Subsidie op groene daken (kan mooi bij die stenen tuinen
vandaan komen). Amper onderhoud van bermen, worden toch te veel bloemen platgemaaid.

2/9/2021 4:50 PM

32

Stoppen met het gebruik van bladblazers. Gebruik maken van inheemse bloemen en
planten. Meer ruimte en mogelijkheden voor de wilde bijen. En afbouwen van geteelde
honingbijen, de expansiedrift van Pim Lemmers. Stoppen met gebruik en verkoop van de
giftige 'gewasbeschermers' en onkruidverdelgen zoals Roundup. Overal in Heemstede nog
te koop. Geen gebruik van klepelmaaiers en klepelen in combinatie afzuigen .

2/8/2021 11:33 PM

33

Deze enquete wordt aangekondigd als ‘natuurenquete’, maat gaat in feite over groen - dat is
heel wat anders. En ook: veel stellingen zijn super algemeen, zodat iedeteen het er wel mee
eens is. Vragen en stellingen hadden scherper gekund.

2/7/2021 11:55 PM

34

Aankopen van gebied Manpadslaan om extra natuur in te richten en verbinding te maken
tussen Leyduin en Groenendaal.

2/7/2021 10:03 AM

35

Ja ik vind dat de gemeente het Manpadslaangebied moet kopen en ecologisch inrichten
zodat mijn achterkleinkinderen salamanders en futen kunnen zien

2/7/2021 9:44 AM

36

Het ruimtelijk beleid van de gemeente verbeteren. Overal om mij heen neemt het oppervlak
aan verharding dramatisch toe zonder dat daar een vergunning voor vereist is met als
gevolg dat mijn tuin tegenwoordig egelmatig onder water. Kan dat veranderen?.

2/6/2021 1:45 PM

37

Ik word graag geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek én het vervolg dat
gemeente Heemstede gaat geven aan de uitvoering hier van.

2/6/2021 11:12 AM

38

Koppel de campagne gericht aan het vergroenen van tuinen aan de zichtbare vergroening
van de openbare ruimte.

2/5/2021 6:37 PM

39

Tegengaan verstenen van tuinen. Bevorderen openbaar vervoer zodat minder
parkeerplaatsen nodig zijn.

2/5/2021 12:38 PM

40

1) Goed bezig! 2) Zou leuk zijn als er weer een verbinding was over het water van de
woonboten haven 3) Wij wonen in de 'nieuwe' wijk Slottuin (aan het water). Afgelopen zomer
was er volop natuur aan de oevers: planten, bloemen, riet, Libelles, watervogels, etc. Nu is
alles na het onderhoud weg, glad en strak. We hopen ten zeerste dat het in enige vorm
terugkomt (na de winter vanzelf of met hulp).

2/5/2021 8:40 AM

41

Het zou fijn zijn als de oeververbinding over de cruquiswoonboothaven terugkomt om lekker
door te kunnen wandelen.

2/4/2021 9:40 PM

42

Genoeg, daar wil ik best met de gemeente over in gesprek.

2/4/2021 3:02 PM

43

gemeente moet eens echt luisteren naar inwoners en niet alleen doen wat het collegelid (wat
op dit moment toevallig collegelid is / na 4 jaar komt er meestal weer een nieuwe) wil doen

2/4/2021 1:42 PM

44

Er verdwijnen teveel bomen en het beleid van sommige plantsoenen waar alkes woekert is
niet fraai. Ook de diversiteit van het groen kan beter. Dit is op de een of andere manier op
de churchillaan prima gelukt😉

2/3/2021 9:55 PM

45

Maak van het Manpadslaangebied een natuurgebied

2/3/2021 7:17 PM

46

Nee

2/3/2021 5:04 PM

47

1. Natuurlijke oevers! 2.Weide bij Groenendaal geen gif meer toelaten (round up).. 3. Natuur
ontwikkelen tussen Leyduin en Groenendaal. 4. Ondersteuning bieden bij de manege tegen

2/3/2021 4:25 PM
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grens Bennebroek voor natuurontwikkeling.
48

Ik vind het ontzettend jammer dat er regelmatig (afgelopen jaar bij mij 2 keer in de straat) er
een boom wordt weggehaald maar er geen nieuwe op dezelfde plaats wordt neergezet

2/3/2021 4:22 PM

49

Geen

2/3/2021 10:35 AM

50

Wanneer komt er weer een voetgangersverbinding over de Cruquiuskaven? Ik vind dat er
meer gebruik moet worden gemaakt van inheemse, wilde bomen en planten, waar insecten
makkelijker van kunnen eten. Ik wil heel graag meer doorgaande wandelroutes en
onverharde wandelpaden. Dat is beter voor de voeten.

2/1/2021 12:00 AM

51

Misschien met NL doet in de buurten het groen en zwerfvuil op ruimen

1/31/2021 5:53 PM

52

Goed dat deze enquete er is! Ik heb m niet voorbij zien komen op facebook: goed om de
enquete ook vanuit de Gemeentepagina uit te zetten.

1/31/2021 9:25 AM

53

Goed initiatief.

1/27/2021 8:50 AM

54

Tiny urban flower fields aanleggen en blijven beheren door basisscholen en bewoners.

1/25/2021 9:38 PM

55

Wandelbos Groenendaal is een beetje te druk met honden en hun baasjes. Van heinde en
ver komen uitlaat diensten en hondenbezitsters met de auto naar Groenendaal. Dit merk je
vooral als je wel eens jogt door dit bos.

1/25/2021 11:13 AM

56

Ik hoop van harte dat u in actie komt!

1/24/2021 11:29 PM

57

Flink/regelmatig uitbaggeren van slootjes, vijvers brengt meer doorstroming van water en
daardoor meer (verschillend) leven. Ook verbreden of aanbrengen van verbindingen tussen
watergangen kan hieraan bijdragen.

1/24/2021 1:47 PM

58

Ophouden met het kappen van de beukenbomen in het Groenendaalse bos. De
bramenstruijen overwoekeren het hele bos.

1/23/2021 12:38 AM

59

Meer bomen planten in wijken, pleinen en straten

1/21/2021 9:35 AM

60

Je mag blij zijn als er nog een mug is, dus begin bij de bodem, biodiversiteit om eerst meer
insecten te krijgen. Zaai inheems op de vrijheidsdreef. Perkjes niet met 1 gewas beplanten
wat nu gebeurt, en dan de prachtige kruiden ‘netjes’ schoffelen. Oevers natuur vriendelijk
maken. Eco berm beheer, echt, zoveel plekken lenen zich hiervoor. Natuur is wat anders
dan groen..

1/21/2021 8:38 AM

61

Ik ben boor natuurlijk onderhoud van groengebieden. Traditioneel waren de groenstroken op
de dreef en glipperdreef gemaaid en dit staat netjes. Dit moet zo blijven en weer zo worden
(glipperdreef)

1/20/2021 12:20 PM

62

Ik denk dat ook woningcorporaties hierin betrokken zouden moeten worden, aangezien zij
voor bepaalde dingen ook toestemming moeten geven, maar ook een verantwoordelijkheid
hierin hebben .

1/20/2021 9:48 AM

63

Transparantie op de Gemeentesite hoe je een stukje openbaar groen kunt gaan beheren in
de straat en beplanten.

1/19/2021 7:40 PM

64

Manpadslaan is mooie kans om extra natuur te creëren en om Groenendaal te verbinden.

1/18/2021 10:28 PM

65

het laten sponsoren van rotondes is de grootste arme troef van een gemeente. Zorg dat de
mensen van de plantsoenendienst efficienter gaan werken, goed geschoold worden en
vooral de juiste aansturing krijgen.

1/18/2021 3:53 PM

66

Een klimtoestel in de grote zandbak van het Wandelbos Groenendaal zou een goede
aanwinst zijn voor de jeugd. Er wordt nu in die zandbak bijna niet gespeeld en alle honden
kunnen zomaar plassen en poepen in die zandbak zodat het zand niet echt hygienisch is
voor kleine kinderen.

1/18/2021 2:21 PM

67

Meer struiken en riet overal langs de waterkant. Eventueel ook tussen ligplaatsen van
boten. Vooral bij de Jacob van Ruisdeallaan. Houdt ook meteen recreanten, jongeren en
honden tegen die de waterkanten vervuilen. Minder aanlegplaatsen voor boten. Meer
verboden voor honden borden. Meer bomen en planten en hagen op en rondom
groenstroken. Laat bewoners zelf bloemen en struiken planten bij groenstroken en langs de
waterkant. Gemeente moet ook zijn eigen rotzooi opruimen. Gemaaid riet wordt gewoon op
de kant gegooid en niet weg gehaald. Eigenaren van poepende honden bekeuren. Leg eens
een park aan ipv een lelijke nieuwbouwwijk.

1/18/2021 12:05 PM

68

Heel graag bermen inzaaien voor bloemen zoals de (glipper)dreef.

1/18/2021 10:31 AM

69

Kan de gemeente actiever zijn met het ontsteken van tuinen. Ook het ontwringen.

1/18/2021 9:16 AM
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70

Gemeente mag best strenger optreden bij overhangend groen bijvoorbeeld brug
Linge/Grevelingen waar je een jungle loopt om de brug over te steken

1/18/2021 7:29 AM

71

ik wil zo veel voor de dieren doen maar dat mag niet van Pre wonen

1/17/2021 10:59 PM

72

Meer aandacht voor loslopende honden in honden vrije deel Groenendaal. Er ligt veel
zwerfvuil rond milieuparkjes.

1/17/2021 9:31 PM

73

Volgens mij is het grootste probleem de oneindige hoeveelheid honden in de bossen en
vooral in het najaar en winter slecht opruimen van poep.

1/17/2021 8:19 PM

74

Ik kom dagelijks in het Groenendaalse bos. Helaas zie ik toch veel zwerfvuil. Een
opruimactie is wellicht een idee. Met meerderen is dit leuker om te doen. Dit hoeft zich
overigens niet te beperken tot het bos natuurlijk.

1/17/2021 7:52 PM

75

Gemeente moet overwegen om manpadlaan gebied te vergroenen en meer samenwerken
met natuurorganisaties en minder met projectontwikkelaars. Het werken aan groene
corridors is belangrijk

1/17/2021 6:30 PM

76

Graag zou ik meer meewerken aan het schoonhouden C.q. Groen houden van heemstede

1/17/2021 6:24 PM

77

Geef de waterpartijen meer vrij. Zodat kinderen er meer ik kunnen zwemmen. Bv de plek bij
het molentje. Prachtige zwemplek. En je kunt ook meer bootplekken maken. Bv
groendaalkade. Leuke bootjes vergroot natuur plezier. En maak een doorvaart je vanaf
groendaal kade naar leidse vaart. Kanootjes erin en iedereen blij

1/17/2021 5:52 PM

78

Kanttekening bij het minder maaien van de bermen is de optie om bermen thv kruispunten
wel te maaien ivm verkeersveiligheid Bestaat er een mogelijkheid om meer groen aan te
vragen voor in de straat? Of om een soort melding te kunnen doen? Dat zou fijn zijn.

1/17/2021 5:46 PM

79

Geen.

1/17/2021 5:12 PM

80

als de gemeente de plantsoenen met nieuwe struiken aanplant,geef het dan ook water .Vorig
jaar allemaal nieuwe struikjes,2 weken later alles al dood.....lekker bezig ,zonde van de
struiken en van het geld..

1/17/2021 5:01 PM

81

Hoe komt het dat deze enquête viavia onder mijn aandacht kwam, maar niet vindbaar is op
de website van de Gemeente?

1/17/2021 4:32 PM

82

Meer hondenpoep zakjes opgangen in de wijken en herinneringbordjes ophangen dat poep
opgeruimd moet worden (ben zelf hondenbezitter en erger mij aan veel hondenpoep)

1/17/2021 4:18 PM

83

Ik vind bewoners verantwoordelijk, maar niet in plaats van de gemeente. Ik dek dat de
gemeente nog heel veel kan leren op het gebied van natuurvriendelijk beleid. Als vormig
tuinvogelconsulent heb ik daar ideeën over die ik zou willen delen.

1/17/2021 3:36 PM

84

Paswerk behoeft meer deskundige begeleiding en de Gemeente moet meer toezicht houden
op het onderhoud

1/17/2021 3:20 PM

85

Het is in deze enquête niet duidelijk wat onder 'natuur' wordt verstaan. Ook was het handig
geweest om vóóraf aan deze enquête een korte samenvatting van de visie van de
gemeente op dit onderwerp te verstrekken plus een opsomming van de recentelijk door de
gemeente begonnen of afgeronde natuur-/ groenprojecten.

1/17/2021 3:06 PM

86

Er is behoefte aan een klimtoestel i.p.v. de grote zandbak in het bos

1/17/2021 2:36 PM

87

Meer bomen planten en inwoners mogen hier best iets voor betalen. Kinderen hierbij
betrekken.

1/17/2021 1:31 PM

88

Eerst iets beter definiëren wat onder “natuur” wordt verstaan, en wat onder “natuur in
Heemstede”

1/17/2021 12:57 PM

89

Laat de buurt meedenken over het buurtgroen. Start waar belangstelling is buurttuinen
Plaats meer opruimplicht paaltjes (verwijder hond in de goot stoeptegels!) Actie stoeptegel
er uit, groen er in Stimuleer op individueel, buurt-en dorpsniveau Start een denktank

1/17/2021 9:59 AM

90

Nee

1/16/2021 10:41 PM

91

Als.er.een plan ligt, dan veel.communicatie starten Ook.regelmatig melden wie waarvoor
verantwoordelijk is. Zo.ook burgers tips geven hoe ze hun tuin kunnen onderhouden. Maak
een extra column in de Heemstede hierover. Herhaling werkt beter dan 1x.per.jaar of nooit
iets zeggen of schrijven. Zorg voor goed gekwalificeerd personeel.ndat de groenvoorziening
doet, naast de.goede bereidwillige mensen van bv Paswerk. Ze weten soms.echt niet wat
ze doen, hoe ze het moeten doen. Triest om te zien.

1/16/2021 8:08 PM

92

Ik kom graag met de gemeente praten!

1/16/2021 4:27 PM
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93

sommige vragen hebben niet de antwoordmogelijkheid " weet niet" of "geen mening".
burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun grondstuk en de gemeente voor de openbare
ruimte. Heemstede is een groene gemeente met vel water. Dat moet zo blijven.
Wandelen/lopen in het groen en varen op het water moet mogelijk blijven.

1/16/2021 3:40 PM

94

Probeer het vooral samen met de bevolking te doen. Heb wat geduld en ruimte om de natuur
zelf zijn gang te laten gaan.

1/16/2021 3:03 PM

95

Ga per buurt kijken samen met de buurtbewoners wat er mogelijk is. Dit met een ambitieus
voorstel van de gemeente. Die voldoet aan verbetering opvang regenwater. Schoner water
naar , Koeler zomers en minder bestrating meer bijen en vogels . Etc etc . Oa in de
omgevingswet beschreven .

1/16/2021 2:40 PM

96

Moedig mensen aan hun tuin te vergroenen en bij en insektvriendelijk te maken

1/16/2021 2:30 PM

97

Help burgers hun tuin te vergroenen met onderhoudsloze of weinig onderhouds tuinen. Kijk
ook of sportvelden schaduwrijker en bio diverser kunnen worden.

1/16/2021 2:05 PM

98

Honden met slecht opvoedende baasjes zijn een fors probleem op bepaalde plekken.
Terugdringen gemotoriseerd verkeer zou ook helpen

1/16/2021 1:19 PM

99

Groenendaalse bos wordt overwoekerd door bramen struiken agv de enorme bomenkap.
Bermen worden met veel te grote machines gemaaid ( uitbesteed aan Griekspoor) waardoor
er slecht gemaaid wordt en er schade aan groen ontstaat

1/16/2021 11:50 AM

100

Het verstenen van tuinen leidt echt tot wateroverlast. Daar kan de gemeente (ism met een
natuur of milieuorganisatie) meer aandacht voor vragen.

1/16/2021 11:46 AM

101

Nee

1/16/2021 11:19 AM

102

Wij hebben al een aantal nestkastjes. wad geen optie in de vraag hierover.

1/16/2021 11:14 AM

103

De vraag blijft: wat verstaan we onder natuur? Groen of ongerept?

1/16/2021 11:03 AM

104

Wat fijn dat hier aandacht aan gegeven wordt. Ik help graag mee bij de uitvoer. Zelf hebben
we met aantal buren een stuk groen aangelegd ipv trottoir tegels. Dit soort initiatieven zijn
laagdrempelig en zorgen ook voor verbinding. Ook vrijwilligers dagen in de natuur werken
goed. En zelf het publieke groen als burgers onderhouden met wellicht een (fiscale) beloning
of ontheffing milieu belasting of groene kado’s (nestkasjes, zaden etc). Wat betreft de
enquete goed om even een plaatje/plattegrond toe te voegen waar de 3 zones/gebieden
genoemd worden (ik kende allern Groenendaal van naam ♂). Verder ben ik benieuwd wat
de vragen jullie aan inzichten geven. Er zat al veel richting in de antwoorden. Danny van
Heusden 06-53337004

1/16/2021 10:49 AM

105

Het gehel groenbeleid waaronder de frequentie van het maaien opnieuw toetsen aan nut en
noodzaak en gebaseerd op de toekomst. Het gaat slecht met de insecten en er is sprake
van extremen zoals hittestress en hoosbuien. Kijk eens hoe dit past in jullie groenbeleid.

1/16/2021 10:36 AM

106

Verstening van de tuinen proberen tegen te gaan. En het was mij niet duidelijk wat er
precies met natuur bedoeld wordt . Ik ben uitgegaan van mijn eigen definitie in vraag 1

1/16/2021 10:20 AM
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