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Aan: Griffie3 <griffie@Papendrecht.nl> 
Onderwerp: Fwd: Groenstrook 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Papendrecht is een groene gemeente, alleen op bepaalde plaatsen is het groen onverantwoord. 

Op bijgaande foto's ziet u achter het uitgegroeide gras een trapveldje liggen, waar kinderen 

een balletje kunnen trappen. 

Het grote probleem is echter dat de bal over het hek heen gaat en  kleine jongetjes door het 

gras ongezien naar de "verstopte" vijverpartij lopen om de bal te zoeken. 

 

Ook is het voetpad van slechts 1 tegelbreedte  onbegaanbaar voor de actieve voetganger, voor 

onze gehandicapte medemens is het onmogelijk om aan deze kant van de straat zijn/haar hond 

uit te laten 

en moet  de eigenaar met het beestje naar de overkant van de straat. Het dier poept dan op de 

stoep of op de oprit van de bewoners en uiteraard wordt de poep niet opgeruimd. 

 

In het verleden hebben wij, de bewoners van de Sleedoornhof, verschillende malen overleg 

gehad met diverse personen: burgemeester Annemiek Jetten en Arno Janssen. 

Laatstgenoemde heeft ons tijdens een overleg mondeling toegezegd om deze groenstrook 3x 

per jaar te maaien, dat is later zonder ons te informeren, naar 2x per jaar gegaan. 

Ook is er een afspraak gemaakt over het 4x per jaar maaien van een meterstrook van de 

stoeprand. Tot dusver is de strook slechts 1x gemaaid.  

Er is ook afgesproken om een zichtlijn naar de vijver te maken, dit voor de veiligheid van de 

kinderen. Helaas is deze afspraak ook niet nagekomen. 

 

Onder de leus van biodiversiteit laat men dit stukje gras ongemaaid, terwijl zich op 100 meter 

afstand een tweede grasveld bevindt dat niet in het zicht van huizen ligt, en keurig wordt 

bijgehouden. 

Op het niet onderhouden stuk gras groeit stekelgras en geen enkele bloem, kinderen zijn niet 

te zien en  watervogels kunnen niet meer op het land komen.en van biodiversiteit is geen 

sprake.  

 

Kortom, wij wensen een redelijk onderhoud van deze grasstrook en meer veiligheid voor 

spelende kinderen. 

Wij hopen op een spoedige actie van uw kant. 

 

Met hoopvolle groet, 

 

De bewoners van de Sleedoornhof  







 


