
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Buitenruimte; !Raadsleden
Re: Melding 333525 is afgehandeld 
vrijdag 13 mei 2022 09:45:43 
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Op vr 13 mei 2022 om 09:44 schreef [naam
Goedemorgen,

Van dit bericht in de Woerdense krant werd ik erg blij. 

GOED WERK!!

Fijne dag,
[naam]

Op di 16 jul. 2019 om 14:08 schreef <noreply@woerden.nl>:

Beste heer/mevrouw [naam],

Uw melding met zaaknummer 333525 betreft Ik fiets elke dag naar mijn werk en kom 
dan langs de Polanerplassen (langs dit fietspad stonden de laatste weken zeer veel
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verschillen veldbloemen. Een prachtig gezicht en vooral voor de bijen,hommels en 
vlinders een verademing! Ik meen in de Woerdense krant gelezen te hebben dat de 
gemeente meer wil doen om de insecten te helpen en ook meer bloemen te planten?
Vanmorgen reed ik daar weer en tot mijn verbazing is alles kort gemaaid! Alle 
bloemen weg.. waarom kan de gemeente niet even wachten met maaien? ik snap hier 
niets van.. zeker gezien de bloemen niet in de weg stond maar vooral achter de bomen/
Kunt u mij vertellen waarom het nu al gemaaid moet worden? is afgehandeld.

Hieronder leest u het antwoord van onze collega:

Dank u wel voor uw melding en betrokkenheid van het groen in de gemeente 
Woerden. Wij kunnen ons voorstellen dat u verbaast bent dat de berm met bloemen 
opeens gemaaid is. deze berm naast het fietspad wordt onderhouden door 4 keer te 
maaien, om de overlast van overhangt gras op het fietspad te voorkomen. Naar 
aanleiding van u melding zullen we opnieuw bekijken of er mogelijkheden zijn op het 
behoud of uitbreiding van bloemen.

Heeft u nog vragen of suggesties? Neem gerust contact met mij op via e-mail naar 
buitenruimte@woerden.nl

Met vriendelijke groeten,

[naam]

Gemeente Oudewater en Woerden 
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

Stadskantoor Oudewater: Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater
Gemeentehuis Woerden: De Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

Telefoonnummer: 14 0348
Emailadres: Buitenruimte@woerden.nl

Disclaimer: Tevens wijzen wij u erop dat de eventuele door u verstrekte gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht krachtens de 
Algemene wet bestuursrecht en zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld.

-- 
Met vriendelijke groeten, 
[naam]
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