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Beste bewoner(s),

Gemeente Doesburg brengt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de Strijp - de Kilder. Volgens de
planning worden de werkzaamheden buiten medio februari 2022 afgerond en opgeleverd door de aannemer.
In het voorjaar (maart-april) zijn wij voornemens om het groen in de wijk aan te planten. In deze brief
informeren wij u nader over het groenplan in deze twee straten.

Groenplan
In oktober 2021 bent u middels een bewonersbrief op de hoogte gesteld over het groenplan inclusief boom
en beplantingssoorten. Dit plan is destijds gepubliceerd op de projectenwebsite van gemeente Doesburg. Op
basis van de reacties die we hebben ontvangen is er een aangepast groenplan opgesteld. De locaties van de
groenvakken en de boomsoorten zijn hiermee vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeente een voorstel gedaan
voor de beplantingssoorten in de groenvakken. Het aangepaste groenplan is gepubliceerd op onze website
www.doesburg.nl.

Door verder te klikken op MENU, Wonen en leven, Projecten komt u op onze projectenpagina. Onder
Woonrijp maken De Strijp en De Kilder Beinum West treft u het groenplan aan met daarbij de algemene
voorwaarden voor het eventueel adopteren van een groenvak.

Participatie
Wij zijn erg benieuwd naar uw bevindingen over het groenplan. Daarom nodigen we u graag uit om de
beplantingssoorten van de plantvakken te beoordelen. Hieronder treft u de participatiekaders.

Op basis van de reacties op het vorige groenplan staat vast:
■ De locatie en grootte van de plantvakken;
■ De boomsoorten inclusief locaties.
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Denk en doe mee met het aangepaste groenplan over:
■ De beplantingssoorten in de plantvakken;
■ De mogelijkheid tot groenadoptie.
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Er zijn twee manieren om uw reactie op het groenplan te delen, namelijk:

1. Op dinsdag 8 februari 2022 tussen 11.00 uur en 15.00 uur biedt het participatiebureau Neerlands
bewoners de mogelijkheid om fysiek langs te komen op locatie: kruising De Strijp - De Kilder, ter hoogte
van Kilder 12. Op deze locatie zetten we dan een tent neer.

2. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om 8 februari langs te komen, dan kunt u op de gemeentelijke
projectenwebsite het groenplan inzien. Vragen en/of wensen kunnen per mail of telefonisch worden
gedeeld. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 11 februari 2022.

Stuur uw inbreng digitaal naar P. Keulen (Neerlands):
E-mail: p.keulen@neerlands.com
Telefoon: 06-82759512

Adopteren van groenvakken
De gemeente Doesburg waardeert het zeer dat buurtbewoners/bedrijven mee willen werken aan het
onderhoud en de verbetering van het openbare groen in de buurten. Groenadoptie biedt bewoners de
mogelijkheid om gezamenlijk een stukje groenvoorziening vrijwillig te onderhouden en te verfraaien. Het kan
bovendien de sociale contacten in de buurt bevorderen.

Proces:
■ Gemeente inventariseert plantwensen, geeft advies over soorten en het onderhoud;
■ Bevestiging plantkeuze en afspraken door bewoner;
■ Gemeente zorgt voor plantklaar vak, gemeente plant boom aan;
■ Gemeente levert planten op adres;
■ Bewoners planten de planten in;
■ Bewoners nemen het plantvak in onderhoud.

Wat mogen we doen met adoptiegroen?
Bewoner(s) wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Hiervoor sluit u een overeenkomst af
met de gemeente. Naast het onderhoud krijgt u de mogelijkheid om het groen verder te verfraaien of
functioneler te maken waarmee het gemeentelijk groen in de buurt wordt versterkt. Belangrijk is dat het
adoptiegroen voor iedereen toegankelijk blijft.

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de heer P. Keulen via
telefoonnummer 06-82759512.

Met vriendelijke groet,

Armand Rood & Tjeerd Broersma & Paul Keulen
Projectteam Groen 'De Strijpen De Kilder I Beinum-West'.
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