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Omdat het Lebo van 18 juni a.g.v. de Coronamaatregelen niet door kon gaan hebben we bewoners van het
GWL-terrein gevraagd om per mail punten aan de orde te stellen waarop we als bestuur een antwoord of
oplossing proberen te geven.
Hieronder een korte weergave:

Brommers in de wijk.
Rijdende brommers, scooters en motoren zijn een langlopend probleem op het GWL-terrein, dat is
nadrukkelijk niet de bedoeling; het GWL-terrein is een gebied voor voetgangers en spelende kinderen en waar fietsen worden gedoogd. Vorig jaar is op het Lebo overleg een “motorclub” in het leven
geroepen die zich over dit probleem buigt. Het blijft echter lastig er iets aan te doen, het terrein kan
niet afgesloten worden want moet toegankelijk zijn voor ambulance en brandweer en voor rolstoelers en kinderwagens.
Hondenpoep.
Het valt veel mensen op dat sommige hondenbezitters het blijkbaar niet nodig vinden de poep van
hun hond met een zakje op te ruimen. We denkene aan een niet al te gebiedend bordje om mensen
er op te wijzen dat honden aan de lijn moeten, de poep opgeruimd en dat je in het Westerpark je
hond los kunt laten lopen. We zullen hier nog verder over nadenken want we willen het terrein ook
niet volplaatsen met borden over wat wel en niet mag.
AED.
De AED kan aangeschaft worden en we willen het plaatsen, met nog andere activiteiten, een feestelijke tintje geven. We zullen een datum prikken na de zomervakantie als we ook weten hoe we dat
orona proof kunnen organiseren .
Bewoners van het GWL terrein die mee willen denken zijn van harte welkom, aanmelden kan via de
nieuwsbrief.
We houden jullie op de hoogte.
Onderhoud van de grasborders.
Er waren 2 reacties over het maaien van het gras, waarbij een opmerking ging over het niet maaien
van het gras en een tweede over het te vaak maaien van de grasborders. Het koepelbestuur heeft
regelmatig overleg met de beheerder groenvoorziening van de gemeente en zal deze punten meenemen.
Wij vragen de gemeente het gras te maaien als het gras te hoog is en we klachten krijgen over
hondenpoep in de borders, zie ook het probleem hondenpoep hierboven.
In het algemeen valt ons gazononderhoud onder het ecologisch maaibeheer waarbij de speelplaatsen
wegens hygiënische redenen vaker worden gemaaid Het gras is voor veel kinderen de plek om te
spelen en voor ons gaan spelende kinderen voor.
Schouw
Wij hebben vorige Lebo beloofd dat we een afspraak zullen maken voor een schouw, zodra we
weten of en hoe we dat kunnen organiseren zullen we jullie dat laten weten via de nieuwsbrief.

