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Goededag,

In de bijlage stuur ik u onze vraag aan u met betrekking tot het kopen van een 
groenstrook, gelegen naar onze woning.
Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
[naam]

mailto:Raadsleden@woerden.nl
mailto:raadsgriffie@woerden.nl

AAN:



College van burgmeester en wethouders 

van de gemeente Woerden

Blekerijlaan 14

3447 GR Woerden





Onderwerp: snippergroen



Geacht college,



Hierbij heb ik het verzoek de groenstrook, gelegen naast mijn woning, Prinses Beatrixstraat 12 te Zegveld (kadastraal bekend onder nummer 125 sectie G) te kopen. Het betreft de groenstrook, gelegen op de hoek van de Prinses Beatrixstraat en de Clausstraat. 

De groenstrook wordt matig onderhouden, er is veel onkruid aanwezig. De strook is lang en smal en heeft dus gezien de geringe omvang en de ongebruikelijke maat geen enkele (buurt) functie, temeer daar 30 meter verderop een groot en lang open grasveld ligt, dat loopt vanaf de Clausstraat (voormalige school) tot aan de Willem Alexanderstraat. 

Naast het beperkte onderhoud ervaren wij – maar ook de buurtgenoten – overlast van honden- en kattenpoep, wat erg stinkt en er smerig uitziet. 

Wij willen dit strookje bij onze tuin trekken en opnieuw met groen gaan inrichten. Het betekent voor de gemeente minder onderhoud en voor de omgeving minder overlast, stank en een mooier aanzien.

Wij vinden het aanzien in de straat ook belangrijk waardoor wij ervoor willen zorgen dat een nieuwe inrichting een goed aanzien voor de hele buurt blijft.



Aangezien naast de muur van onze woning de bossage niet tot nauwelijks groeit, ontstaat er een groot gat in het gehele struikgewas. Een nieuwe inrichting van deze groenstrook zal daarom ook het verschil maken in het aanzien van de buurt.



Wij hebben de grondprijsbrief 2020 er op nageslagen en het betreffende strookje groen voldoet aan de gestelde voorwaarden uit de grondprijsbrief:

1. Het is eigendom van de gemeente   	

2. Het behoort niet tot de hoofdstructuur 	

3. Het heeft de bestemming groen		

4. Het is feitelijk ingericht als groen		

5. Het grenst direct aan mijn perceel   	

6. Ik woon op dat perceel			

7. Het perceel is kleiner van 50 m2		



Wij horen graag van u of de mogelijkheid er is om deze groenstrook te kopen.





Met vriendelijk groet, 

E.M.A (Lisette) Muis 

Prinses Beatrixstraat 12 

3474 JW Zegveld 

06-27115599

lisette_pauw@hotmail.com
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AAN: 

College van burgmeester en wethouders 
van de gemeente Woerden 
Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 

Onderwerp: snippergroen 

Geacht college, 

Hierbij heb ik het verzoek de groenstrook, gelegen naast mijn woning, [adres] te Zegveld (kadastraal bekend 
onder nummer [xxx]) te kopen. Het betreft de groenstrook, gelegen op de hoek van de [straatnaam] en de 
[straatnaam]. 
De groenstrook wordt matig onderhouden, er is veel onkruid aanwezig. De strook is lang en smal en heeft dus 
gezien de geringe omvang en de ongebruikelijke maat geen enkele (buurt) functie, temeer daar 30 meter 
verderop een groot en lang open grasveld ligt, dat loopt vanaf de Clausstraat (voormalige school) tot aan de 
Willem Alexanderstraat. 
Naast het beperkte onderhoud ervaren wij – maar ook de buurtgenoten – overlast van honden- en kattenpoep, 
wat erg stinkt en er smerig uitziet. 
Wij willen dit strookje bij onze tuin trekken en opnieuw met groen gaan inrichten. Het betekent voor de 
gemeente minder onderhoud en voor de omgeving minder overlast, stank en een mooier aanzien. 
Wij vinden het aanzien in de straat ook belangrijk waardoor wij ervoor willen zorgen dat een nieuwe inrichting 
een goed aanzien voor de hele buurt blijft. 

Aangezien naast de muur van onze woning de bossage niet tot nauwelijks groeit, ontstaat er een groot gat in 
het gehele struikgewas. Een nieuwe inrichting van deze groenstrook zal daarom ook het verschil maken in het 
aanzien van de buurt. 

Wij hebben de grondprijsbrief 2020 er op nageslagen en het betreffende strookje groen voldoet aan de 
gestelde voorwaarden uit de grondprijsbrief: 

1. Het is eigendom van de gemeente

2. Het behoort niet tot de hoofdstructuur

3. Het heeft de bestemming groen

4. Het is feitelijk ingericht als groen

5. Het grenst direct aan mijn perceel

6. Ik woon op dat perceel

7. Het perceel is kleiner van 50 m2

Wij horen graag van u of de mogelijkheid er is om deze groenstrook te kopen. 

Met vriendelijk groet, 
[naam] 
[adres] 
[postcode] Zegveld  
06-[nummer] 
[emailadres] 
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