Beste bewoners Asakkerhof,
Onder verwijzing naar het verslag van de ALV van de Belangenvereniging Ede-Noord van
februari 2014 willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.
In het verslag staat vermeld dat de gemeente onder voorbehoud bereid is de
groenvoorziening in de Asakkerhof waar nodig aan te passen.
De gemeente is gevoelig voor de wensen van de bewoners mits zij het met elkaar eens
zijn.
Daar waar het gaat om enkele summiere verbeteringen zullen deze vermoedelijk zonder
condities door de gemeente worden uitgevoerd.
Echter, als de wensen in de richting van een forse aanpassing gaan met daaraan
verbonden flinke kosten zal de gemeente van de bewoners een inbreng vragen in de vorm
van een bijdrage in het onderhoud (arbeid).
In deze kan worden verwezen naar de initiatieven in de Zeehelden buurt waar de
gemeente heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de woonomgeving en de bewoners het
onderhoud hiervan op zich hebben genomen.
Een zelfde initiatief is in gang gezet door de bewoners van het appartement aan de
Asakkerhof.
In het voortraject, waarbij een aantal bewoners het contact met de gemeente hebben
gelegd, zijn inmiddels door de gemeente vergaande voorstellen gedaan voor een forse
verbetering van de groen omgeving.
In een later stadium moeten de bewoners alsnog, mede waar het gaat om het onderhoud,
een definitief besluiten nemen.
De Belangen Vereniging Ede-Noord heeft, om verdere acties te kunnen initiëren, uw
mening nodig over de groen voorziening in de Asakkerhof.
Mocht blijken dat er merendeels behoefte bestaat aan verbetering van de huidige situatie
zullen de bewoners zelf tot actie moeten komen. BEN zal de bewoners hierbij op weg
helpen.

Wij verzoeken u de vragenlijst op pagina 2 na invulling in te leveren bij;
dhr. Cor Beukers
Asakkerhof 11

Naam:

Adres:

Telefoon:

1. Bent u tevreden met de door de gemeente aangebrachte groenvoorziening in de Asakkerhof
JA / NEE (Juiste antwoord omcirkelen)
2. Indien u heeft aangegeven niet tevreden te zijn welke verbeteringen zou u in dat geval
gerealiseerd willen zien?

3. Bent u bereid samen met andere bewoners een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de
aangepaste groenvoorziening?
JA / NEE
4. Bent u bereid zitting te nemen in een kleine commissie van de wijk om e.e.a. met de gemeente
te realiseren?
JA / NEE

