
Overleg werkgroep groeninrichting Zandbleek 

Datum: 11-10-18 

 

Besproken punten 

- Op dit moment spelen er binnen de gemeente Venray geen andere zaken die mogelijkerwijs 

van invloed zijn/gecombineerd dienen te worden met de herinrichting van het groen in de 

straat de Zandbleek.  

- De “onveilige” situatie en het “parkeerprobleem” in de bocht t.h.v. huisnummer 26 zal niet 

aangepast worden. Dit besluit is genomen op basis van de volgende punten. Handhaven 

betekent dat de snelheid van auto’s eruit wordt gehaald. De enquête over het verkeer heeft 

één bezwaar opgeleverd in de straat de Zandbleek. Op basis van een democratisch besluit is 

hiermee geen meerderheid behaald. De parkeerdruk zal besproken worden met de 

autorijschool waarbij gekeken zal worden of andere parkeervakken gebruikt kunnen worden 

om te parkeren. 

- Er is op dit moment geen overlast in de straat van sluipverkeer van omliggende bedrijven. 

Mocht dit probleem in de toekomst gaan spelen zullen de bedrijven een schrijven ontvangen. 

- Entree van Zandbleek, tegenover huisnummer 2-4 zal het bloemenmengsel vervangen 

worden door een bodembekkende heesters. De beplanting zal 50 cm terugkomen te staan 

van het aangrenzende hekwerk, zodat onderhoud aan het hekwerk mogelijk blijft. Het gras in 

de voorrand zal t.h.v. de inrit naar de garage rechtdoor getrokken worden. Dit is in het 

onderhoud praktischer. 

- In de bocht t.h.v. huisnummer 6-8 zal het gazon vervangen worden door een 

bloemenmengsel. De voorrand van circa 1.00 m1 zal gazon toegepast worden zodat dit 

jaarrond een verzorgde uitstraling geeft. 

- Tegen de bestaande muur (geluidswal) die nu begroeid is met klimplanten zullen nestkasten 

geplaatst worden, al dan niet gemaakt door de kinderen in de straat. 

- De platanen t.h.v. Zandbleek 10-24 blijven gehandhaafd ondanks dat deze op een enkele plek 

wortelopdruk geven, evenals wortelgroei in het rioleringsstelsel.  Binnen de gemeente is er 

het beleid dat ondanks bomen voor wortelopdruk  (kunnen) zorgen deze niet direct gepakt 

worden. Dit brengt extra kosten met zich mee voor het herstellen van de bestrating. 

Ondanks dit staat de boom hoger in de “rang” dan wortelopdruk aangezien de bomen ervoor 

zorgen dat we met z’n allen zuurstof kunnen inademen. Zie bijgevoegde film waarin groen 

wordt uitgedrukt in euro’s. 

- Er zal worden uitgezocht of burgers een vergoeding kunnen claimen indien men overlast 

ondervind van wortelgroei in het rioleringsstelsel afkomstig van gemeentelijke bomen. 

- De platanen t.h.v. Zandbleek 46-48 nabij het sportveld zullen om en om worden gekapt met 

het oog op de verdere ontwikkeling van de boom (toekomstbeeld).  

 


