
Wethouder Seesing nam de
handschoen aan
Instructie groenonderhoud start bij Julianalaan

Steenderen - Zaterdagochtend 2 april gaf Wethouder Paul Seesing in
de Julianalaan in Steenderen het startsein voor de pilot om het groen
door buurtbewoners te laten onderhouden. Er was koffie in de kraam
van Steenderens Belang en live muziek van Wilfried van der
Weijden. Instructie werd gegeven door Gerard Scheper.

Voorzitter van Steenderens Belang Rieks Eggens verwelkomde de
eerste groep vrijwilligers: “Die zijn de belangrijkste. Verder zijn er
een aantal mensen van de gemeente, die ons vanmorgen gaan
vertellen hoe en wat we mogen doen om onze eigen leefomgeving
op een peil te houden zoals we dat zelf graag willen.”

Wethouder Paul Seesing -in werkkleding, klompen aan, kreeg uit
handen van de voorzitter Rieks Eggens symbolisch de handschoen
aangereikt. “Hier staan mensen die samen de handen uit de mouwen
steken en voor hun eigen leefomgeving opkomen,” zo zei hij. “Ik ben
heel dankbaar met de rol die de dorpsbelangenorganisatie gespeeld
heeft om dit voor elkaar te maken. En ik hoop echt dat het
hartstikke goed lukt het groen in deze buurt op peil te houden en dat
iedereen er gelukkig mee is.”

De instructie werd gegeven door de heer Gerard Scheper. Naast
aandacht voor veiligheid, door het gebruik van pillonen en hesjes,
werd uitleg gegeven over de verschillende manieren van snoeien
met heggenschaar, takkenschaar, snoeischaar en gemotoriseerd
materiaal. Voor het opruimen van het groenafval, waarbij zwerfvuil
apart moet blijven, zijn harken en dergelijke beschikbaar. Verder
kregen betrokken buurtbewoners een schriftelijke instructie mee en
mogen ze ook bellen voor informatie.

Het heestervak waar deze ochtend het pilot project startte, stond op
de nominatie om te worden omgevormd naar een grasperceeltje. “Je
had bij elkaar in de glazen gekeken,” vindt een buurtbewoner, die
blij is dat de buurt het nu gaat onderhouden. “Een burgerinitiatief
moet je stimuleren.” Na het bekend worden van de plannen voor
omvorming van percelen groen naar gras, stonden burgers op. De
gemeente inventariseerde het onderhoud en hield inspraakavonden.
“Als er geen mensen zijn, die denken: ‘Zonde’, ‘Jammer’ of ‘Dat doe
ik wel’ dan doet niemand het en wordt het gras,” weet een buurman
van verderop. Rond de 40% van alle Steenderense heestervakken
zullen door de eigen buurten onderhouden gaan worden. “Er zijn hele
stukken, waarvan de mensen zeggen: ‘Dat is zo groot, dat gaan wij
niet doen’ of ‘Ik heb al een tuin van 1000 vierkante meter’,” weet
Rieks Eggens. “En je hebt mensen die zeggen: ‘Ik wil wel’.” “En er
zijn ook stukken die niet bij een buurt horen,” vult Rolf Grijpma aan.
“Zoals bij het oude gemeentehuis, bij het gedenkteken.” Ook het
dorpscentrum is zo’n plek Wie dat moet gaan doen, wordt nog over
nagedacht. Onderhoud door hoveniersbedrijven vindt men te duur.
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Het is overigens voor het ecosysteem, het biotoop van een buurt ook
niet goed om alleen gras te hebben. De bijen zullen hun werk niet
meer kunnen doen. Groenvoorzieningen zijn niet alleen mooi om te
zien, maar er zijn ook bijtjes en bloemetjes, die zorgen voor de
voortgang van de natuur.

Chantal Elferink van de gemeente Bronckhorst vindt het heel goed
dat buurten zelf het onderhoud willen gaan doen. “Dat is vooral goed
voor de saamhorigheid,” vindt zij. Het belang van bijtjes in de
biotoop is meegewogen. “Ons idee was natuurlijk niet dat al het
groen omgezet wordt naar gras. We hebben echt wel
geïnventariseerd welke plekken daarvoor geschikt zijn. We zijn er
als gemeente ook echt van overtuigd dat die plekken daar ook op
vooruit gaan, dat de buurt daar alleen maar mooier van wordt. Dat
gevoel hebben we als gemeente zeker wel.” Er zijn buurten waarvan
de bewoners geen interesse hebben om het onderhoud te gaan doen
en die het prima vinden dat het gazon wordt. “Er zijn
inspraakprocedures geweest.” Het criterium is dat het beeld daar
niet slechter van wordt.

De pilot in Steenderen wordt over twee jaar geëvalueerd. “We
moeten eerst kijken hoe het gaat als de mensen het gaan
onderhouden,” vertelt Chantal. “Er liggen al wel plannen voor de rest
van de gemeente. Daar worden ook stukken groen omgevormd. Er
is altijd inspraak geweest.”
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