Bewonersbijeenkomst knotwilgen plan West begroot
Dinsdag 28 juni vond er een bewonersbijeenkomst plaats over het knotwilgenplan
voor de Waterleliegracht, georganiseerd door de groengroep (https://gwl-terrein.nl/
2022/06/19/stem-voor-knotwilgen-langs-de-waterleliegracht/).
Uitgenodigd waren omwonenden van de gracht in kwestie. De werkgroep groen is
gewend om alle “groen ideeën" uitgebreid en vooraf te bespreken met omwonenden,
maar hier liep het anders. Vanwege de deadline van West begroot bleek er
uiteindelijk onvoldoende tijd om met de omwonenden van de Waterleliegracht om
tafel te gaan. Na de presentatie op het leefbaarheidsoverleg en de publicatie in
nieuwsbrief, ging het plan online. De groengroep verontschuldigde zich hiervoor en
begreep de ontstane consternatie bij de direct betrokkenen. Een reeds geplande
bijeenkomst in juli werd om die reden vervroegd tot de genoemde dinsdagavond, om
zo snel mogelijk met hen te overleggen.
Blok 5, 6 en 7 waren vertegenwoordigd. Blok 5 en 7 zijn enthousiast over de
plannen. Een paar steekwoorden: minder steen, verkoeling, ik word er blij van, mooi,
wateropvang, verbetering verwaarloosde grasstrook, schaduw, belangrijk meer
bomen. Uit blok 6 klonken grote zorgen van de bewoners met een tuin aan de
Waterleliegracht. Punten die onder anderen naar voren gebracht werden: schaduw
in de noordtuin, belemmert de avondzon, moet onderhouden worden, uitzicht is
belangrijk, niet mooi, grasstrook/gracht is al lelijk, wat is de plaats en hoogte van de
bomen, zijn er geen andere plaatsen voor deze bomen.
Alle voors en tegens en vragen zijn geïnventariseerd. De betrokken ambtenaren van
West zullen later eveneens commentaar leveren op het plan, waarna de groengroep
hoopt te kunnen komen tot een vernieuwde, verbeterde versie. In ieder geval zal
worden gezocht naar opties waar de omwonenden uit alle blokken mee kunnen
leven. Deze tweede versie zal tijdig met hen besproken worden, dus voor het plan
opnieuw aan West zal worden gepresenteerd. Wordt vervolgd; een tweede
bijeenkomst zal tijdig worden aangekondigd.
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