
   

                                            

Groen in de stad, meer dan je lief is. 

 

Mooie groene stad dat willen we allemaal, maar onkruid in de straten en plantsoenen 
Is voor veel Helmonders een doorn in het oog. 
Dus willen we er iets aan doen…JA HEEL GRAAG. 
Dus heb ik gevraagd of de gemeente mee wil lopen met mij, door de straten en met eigen 
ogen kan zien dat het onderhoud te wensen over laat. 
Zogezegd zo gedaan, zal je met de technische kant niet vervelen. 
Ik laat een paar hoeken en straten zien in helmond noord, en de 2 ambtenaren van de 
gemeente beginnen eerst over de toegestane normen, en over wat er aan budgetten 
afgesproken is in de raad, dat er de laatste jaren veel bezuinigd is op toezichthouders, maar 
ook het beleid om niet meer te mogen behandelen met bestrijdingsmiddelen is een 
verandering. Maar gaandeweg komen we op plekken waar al lang geen schoffel of een 
borstel aan te pas is gekomen, onkruid in sommige tuinen is gewoon onacceptabel. 
Hier is niet goed onderhoud gepleegd en de aantekeningen volgen zich op. 
Speeltuintje waar niet gemaaid is en waar het onkruid tot aan je enkels staat, moeilijke 
bereikbare plekken met een borstelmachine (dus handwerk) laat te wensen over. 
We lopen langs nieuwe aanplant van bomen, daar wordt een tijdje niet goed gemaaid, 
onkruid onder de bomen en daarin dan weer afval. 
Er wordt actie ondernomen en de eerste tekenen van de aannemers is alweer gesignaleerd, 
Zowel stoepen en tuinen moeten beter worden aangepakt. 
De vele meldingen die ik via mijn FB of twitter heb gekregen heb ik meegenomen. 
 
De ambtenaren hebben overleg gehad met hun superieuren en hebben me ook gebeld om 
de gang van zaken te blijven volgen. 
 
Wij van Helder Helmond blijven dit volgen en hopen zo op een betere en mooiere groene 
stad. Maar dit moeten we wel SAMEN doen, ook wij zelf zijn verantwoordelijk voor onze 
eigen tuintjes, muurtjes van schuurtjes en brandgangen, niet alles is aan de gemeente. 
Help elkaar als iemand het niet meer kan, beter een goede buur dan een verre vriend. 
 
Tip: de buiten beter app is heel makkelijk om allerlei meldingen door te geven.  
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