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Lang deze weg willen wij als bewoners in de wijk Stadspolders m.n. Suze Groeneweg erf nogmaals
ons ongenoegen uitspreken over de huidige situatie. De bewoners van de Suze Groeneweg Erf
hebben erg veel last van de Canadese populieren die in en lang onze woonwijk staan. Ze staan
voornamelijk op de loswalweg en parkeerplaats lang het spoor naast de flat. Daar wij honden
hebben, moeten wij altijd ervoor zorgen dat als deze bomen ontkiemen er geen harsafval onder hun
pootjes terecht komt.
Als je ze in de woning krijgt, moet je het met terpentine reinigen omdat je het eenvoudig niet af krijgt
van de vloer. Verder heeft de flat langs het station veel parkeerplaatsen, maar de bewoners maken
daar gedurende
2 maanden nauwelijks gebruik van i.v.m. eerder genoemde situatie. Krijg je het op de auto, dan krijg
je het er maar moeilijk af. Dan gaan naar naar de maand mei. Deze zelfde bomen produceren pluizen.
Elk jaar weer gedurende 2 a 3 weken. Zo enorm veel dat je met goed fatsoen niet buiten in je tuin
kunt zitten. Zelfs ramen en deuren gesloten moet houden, anders ligt het onder je bed. Bij deze wil ik
graag gemeenteraadsleden uitnodigen om eens langs te komen en bij mij plaats te nemen in onze
tuin als die pluizen weer aan het zwerven zijn.
Wij zijn absoluut geen tegenstanders van groen om ons heen, maar dit gaat buiten alle
proporties. Kap deze bomen a.u.b. voor de bewoners, en plaatst daar andere bomen. Ze zijn al meer
dan 45 jaar oud en horen niet in een woonwijk.
Ik schrijf namens de overige bewoners van deze wijk en hoop dat jullie het serieus oppakken en
bespreken. Het is in mei een straf om hier te wonen en elk jaar weer.
Vriendelijk groet.
E.van Loij

