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Inleiding 

Waarschijnlijk gaat de rijksoverheid gemeenten vanaf medio 2016 verbieden om bij het bestrijden van 
onkruid chemische middelen te gebruiken. Het kost namelijk moeite om chemische middelen uit het 
grond- en drinkwater te zuiveren. Momenteel zet de gemeente,  -naast veegwagens-  in beperkte mate 
chemische middelen in voor de onkruidbestrijding op straten, trottoirs, fietspaden e.d.. Door het verbod 
op chemische middelen moet de gemeente het onkruid straks op een andere manier gaan verwijderen. 
Dat kan leiden tot hogere kosten of meer onkruid op straat.  
Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over deze kwestie en zal zij een besluit dienen te nemen over de 
wijze van onkruidbestrijding in de toekomst. Om de gemeenteraad te informeren over de opvattingen van 
burgers over de onkruidbestrijding is een enquête uitgezet onder het inwonerpanel van de gemeente 
Venlo. De uitkomsten van deze enquête zullen  -naast (financieel)technische aspecten-  meegenomen 
worden bij het raadsvoorstel. 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen van het onderzoek. 
 
 
Onderzoeksopzet 
Zoals hierboven gezegd, is de enquête uitgezet onder de leden van het Gemeentepanel Venlo. Het 
Gemeentepanel is een groep burgers, die zich bereid heeft verklaard jaarlijks deel te nemen aan enkele 
digitale enquêtes, die betrekking hebben op diverse gemeentelijke beleidsterreinen.  
In overleg met de gemeentelijke afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving (OGO) en de 
communicatieadviseur van deze afdeling is een vragenlijst samengesteld over de onkruidbestrijding in de 
gemeente. Zie bijlage 1. 
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1 Respons 

Medio februari 2016 zijn de 3.913 leden van het Gemeentepanel via een e-mail uitgenodigd de digitale 
vragenlijst in te vullen. Een week later is nog een herinneringsmail verstuurd. Naar aanleiding van deze 
mails lieten 25 personen weten, dat ze zich wilden laten uitschrijven als panellid. Enkelen gaven daarbij te 
kennen, dat ze inmiddels niet meer in de gemeente Venlo wonen. Het actuele aantal panelleden bedraagt 
derhalve 3.888 personen. 
Van deze 3.888 personen zijn er 1.128 begonnen aan de vragenlijst (29% van het panel). Maar 61 
personen hebben de vragenlijst niet helemaal afgerond. De uiteindelijke respons bedraagt aldus 1.086 
personen, ofwel 28%. 1  
 
 

1.1 Woonwijk respondenten 

De respondenten zijn afkomstig uit alle wijken van de gemeente Venlo. Uit stadsdeel Venlo komt 42% van 
de deelnemers van de enquête, uit stadsdeel Blerick 26%, uit stadsdeel Tegelen & Belfeld 21% en uit 
stadsdeel Arcen & Velden 11%. 
 

Herkomst respondenten 
  Aantal % 

Stadsdeel Venlo 
  

5911 Centrum 83 7,4 

5912 Venlo Zuid 102 9,0 

5913 Hogekamp/Stalberg 122 10,8 

5914 Venlo Noord 63 5,6 

5915 Leutherberg/Vogelhut 57 5,1 

5916 Het Ven 43 3,8 

Stadsdeel Blerick 
  

5921 Blerick Midden 58 5,1 

5922 Blerick Noord 35 3,1 

5923 Blerick Zuid 37 3,3 

5924 Vossener 51 4,5 

5925 Klingerberg 44 3,9 

5926 Hout-Blerick/Meuleveld 45 4,0 

5927 Boekend 12 1,1 

5928 Ubroek 12 1,1 

Tegelen en Steyl 
  

5931 Tegelen 87 7,7 

5932 Op de heide 46 4,1 

5935 Steyl 53 4,7 

Arcen & Velden 
  

5941 Velden 65 5,8 

5943 Lomm 14 1,2 

5944 Arcen 40 3,5 

Belfeld 5951 Belfeld 53 4,7 

 

9999  Onbekend/ niet ingevuld 6 ,5 

 

Total 1.128 100 

 
Waar verderop in deze rapportage onderzoeksresultaten per wijk worden weergegeven is gebruik 
gemaakt van bovenstaande indeling, waarbij sommige postcodegebieden  -vanwege het geringe aantal 
respondenten uit dat gebied-  zijn samengevoegd.  Dat geldt voor de postcodegebieden 5922 + 5928, 
5926 + 5927 en 5943 + 5944.+ 
 
  

                                                   
1
 Hierbij kan opgemerkt worden, dat het ledenbestand van het panel een groot aantal jeugdige leden omvat, die zich hebben aangemeld naar 

aanleiding van een jeugdonderzoek, waarbij men een IPad kon winnen. Onder deze jeugdige panelleden blijkt in de praktijk v eel non-respons voor 
te komen. 
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2 Tevredenheid over de onkruidbestrijding in de eigen woonbuurt 

De meningen over de onkruidbestrijding in de eigen woonbuurt zijn verdeeld. Grofweg één derde van de 
ondervraagden is tevreden over de onkruidbestrijding, één derde is ontevreden en één derde oordeelt 
neutraal hierover. Het aantal tevreden inwoners is iets groter dan het aantal ontevreden burgers.  
 

 
 
Hoewel de verschillen qua tevredenheid over de onkruidbestrijding tussen de diverse wijken van de 
gemeente   -statistisch gezien-  niet significant zijn, kunnen toch enkele verschillen genoemd worden. 
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Hoe tevreden bent u over de onkruidbestrijding op straten, 
pleinen, (fiets)paden, goten en trottoirs in uw buurt?  (n= 1.127) 
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Hoe tevreden bent u over de onkruidbestrijding op straten, pleinen, 
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Zeer tevreden Tevreden Neutraal: tevreden noch ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet/ geen mening
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Zo blijken de inwoners uit de buitengebieden ’t Ven en Hout-Blerick/Boekend over het algemeen het 
meest tevreden te zijn. Ook de inwoners van de binnenstad van Venlo zijn bovengemiddeld tevreden.  De 
inwoners van Arcen en Lomm, alsmede de inwoners van de Tegelse wijk Op de Heide zijn naar verhouding 
het meest ontevreden. In deze wijken is bijna de helft van de inwoners ontevreden. 
 
 

3 Overlast van de hoeveelheid onkruid in de buurt 

De vragenlijst bevatte ook enkele stellingen over onkruid. De eerste stelling ging over de overlast van 
onkruid. In de volgende grafiek zijn de meningen van de deelnemers aan de enquête over de betreffende 
stelling samengevat. 
 

 
 
Vier en veertig procent van de leden van het gemeentepanel stoort zich aan de hoeveelheid onkruid op 
straten, pleinen trottoirs, goten en parkeerplaatsen in zijn/haar buurt. Een derde van de ondervraagden 
stoort zich daar niet aan. 

 
Vooral inwoners van Lomm en Arcen, Klingerberg, Belfeld en Op de Heide storen zich aan de hoeveelheid 
onkruid op straat. In deze wijken stoort meer dan de helft van de inwoners zich aan het onkruid. Naar 
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Grotendeels mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/ geen mening
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verhouding storen inwoners van de wijken Hout-Blerick/Boekend, ’t Ven en Blerick-Noord/Ubroek zich 
minder aan de hoeveelheid onkruid op straat. De verschillen tussen de wijken zijn echter ook nu weer 
statistisch niet significant. 
 
 

4 Ontwikkeling van de hoeveelheid onkruid in de buurt 

Ook de stelling over de ontwikkeling van de hoeveelheid onkruid in de buurt wordt door 44% van de 
ondervraagden onderschreven. Deze mensen zijn van oordeel dat de hoeveelheid onkruid op straat de 
afgelopen drie jaar in hun buurt is toegenomen. Bijna een derde (30%) is het niet eens is met die 
zienswijze. Zij menen dat de hoeveelheid onkruid niet is toegenomen. 
 

 
 
De meerderheid van de  inwoners van Belfeld, Blerick-Zuid, Klingerberg, Op de Heide en Arcen en Lomm is 
van mening dat in hun buurt de hoeveelheid onkruid op straten en trottoirs de afgelopen drie jaar is 
toegenomen. De inwoners van de wijken Hout-Blerick/Boekend, Blerick-Noord/Ubroek en ’t Ven 
signaleren duidelijk minder een toename. De verschillen tussen de wijken zijn in dit geval statistisch wél 
significant. 
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De hoeveelheid onkruid op straten en trottoirs in mijn
buurt is de afgelopen drie jaar toegenomen
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 De hoeveelheid onkruid op straten en trottoirs in mijn buurt is de 
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5 Overlast van openbaar onkruid 

Het is mogelijk dat onkruid in de openbare ruimte overwaait naar particuliere tuinen. Drie en veertig 
procent van de ondervraagden meldt dat men daar last van heeft; 26% af en toe en 17% vaak. Zeven 
procent van de panelleden geeft aan dat dit voor hen niet van toepassing is. Dat kan het geval zijn als men 
geen eigen tuin heeft. 
 

 
 
Met name inwoners uit de wijken Op de Heide, Klingerberg, Velden en Tegelen-Centrum  melden dat ze 
vaak overlast van overwaaiend onkruid ondervinden. Vanuit ’t Ven en Hout-Blerick/Boekend wordt dit 
soort overlast minder vaak gemeld. Dat geldt ook voor Venlo-Centrum, maar in deze wijk wonen veel 
mensen, die aangeven dat deze situatie voor hen niet van toepassing is. Dat heeft naar alle 
waarschijnlijkheid te maken met het relatief hoge aantal appartementswoningen en woningen zonder tuin 
in de binnenstad. 
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Ondervindt u overlast van het onkruid op uw straat,
doordat dat onkruid ook overwaait naar uw eigen tuin?

Overlast van openbaar onkruid in eigen tuin 

Ja, vaak Ja, af en toe Zelden Nee, nooit Weet niet/ geen mening Niet van toepassing
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 Ondervindt u overlast van het onkruid op uw straat, doordat dat onkruid 
ook overwaait naar uw eigen tuin? 

Ja, vaak Ja, af en toe Zelden Nee, nooit Weet niet/ geen mening Niet van toepassing
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6 Plasvorming als gevolg van onkruid in de goten 

Meer dan driekwart van de ondervraagden (namelijk 77%) vindt het storend als het regenwater op straat 
niet kan wegstromen in het riool vanwege te veel onkruid op straat.2  
 

 
 
 

7 (On)kruid? 

De term “onkruid” roept vaak negatieve associaties op. Maar in feite vormt onkruid  -net als andere 
bloemen en planten-  een onderdeel van onze flora. Bijna de helft van de leden van het Venlose 
gemeentepanel is het desondanks niet eens met de stelling, dat onkruid ook als een kruid beschouwd kan 
worden en zodoende bijdraagt aan meer bloemen, planten en groen in de openbare ruimte.  
 

 
 
 

8 Mening over chemische onkruidbestrijding 

In de samenleving is de afgelopen jaren steeds meer bewustzijn ontstaan over het gebruiken van 
chemische bestrijdingsmiddelen. Een ruime meerderheid (58%) vindt het dan ook een goede zaak dat de 
rijksoverheid gemeenten wil verbieden om chemische middelen te gebruiken bij het bestrijden van 
onkruid. 

 

                                                   
2
 Let wel: deze stelling zegt niets over het feit of deze situatie momenteel vaak voorkomt in de woonbuurten. 

42% 35% 10% 7% 4% 1% 
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Het is storend als het regenwater op straat niet kan
wegstromen in het riool (waardoor er plassen water ontstaan)

vanwege te veel onkruid op straat

 Verstopte kolken 

Helemaal mee eens Grotendeels mee eens Neutraal
Grotendeels mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/ geen mening

5% 21% 23% 25% 24% 1% 
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Onkruid kun je ook als kruid beschouwen en draagt zodoende
bij aan meer bloemen, planten, groen en kruid in de openbare

ruimte

  (On)kruid 

Helemaal mee eens Grotendeels mee eens Neutraal
Grotendeels mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/ geen mening

28% 30% 22% 12% 8% 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Het is een goede zaak dat de rijksoverheid het gebruik
van chemische middelen voor het bestrijden van

onkruid door gemeenten verbiedt

 Verbod chemische bestrijdingsmiddelen 

Helemaal mee eens Grotendeels mee eens Neutraal
Grotendeels mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/ geen mening
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9 Particulier gebruik chemische onkruidbestrijdingsmiddelen 

Meer dan twee derde van de deelnemers van de enquête geeft te kennen dat men zelf zelden of nooit 
chemische onkruidverdelger gebruikt; bijvoorbeeld in de tuin, op de oprit of stoep. Ruim een kwart 
bekent dat men dergelijke chemische middelen wel gebruikt: 24% af en toe en 4% vaak. 
 

 
 
 

10 Feitelijk en acceptabel kwaliteitsniveau onkruidbestrijding 

Bij het bepalen van het kwaliteitsniveau van de onkruidbestrijding wordt landelijk veel gebruik gemaakt 
van een beeldkwaliteitscatalogus, die gebaseerd is op de kwaliteitsindeling van het kennisplatform CROW. 
Voor de enquête onder het gemeentepanel is uitgegaan van vier kwaliteitsniveaus, die lopen van niveau A 
(schoon) tot en met niveau D (vervuild). 
 

 

Niveau A 

Er is geen of weinig onkruid 
zichtbaar, het is net opgekomen. 
Het is echter nauwelijks 
opvallend in het straatbeeld. 

  

 

Niveau B 

Er is redelijk veel onkruid 
zichtbaar, maar niet 
overheersend in het straatbeeld. 
Hier en daar is er een plek met 
klein onkruid, vooral rond 
obstakels en langs wanden. 

  

 

Niveau C 

Er is nogal wat onkruid dat in 
flinke plukken op straat en langs 
beplantingen staat. Het ziet er uit 
of er lang niets aan gedaan is. 

  

 

Niveau D 

De voegen in de verharding zijn 
grotendeels begroeid en er staan 
hoge pollen onkruid. Rond 
obstakels en langs wanden is 
structureel onkruid aanwezig. 

4% 24% 20% 47% 1% 4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maakt u zelf gebruik van chemische onkruidverdelger?
(Bijvoorbeeld in uw tuin, op uw oprit of stoep).

Particulier gebruik chemische bestrijdingsmiddelen 

Ja, vaak Ja, af en toe Zelden Nee, nooit Weet niet/ geen mening Niet van toepassing



 

 
13 

Tegenwoordig wordt landelijk nog een vijfde niveau onderscheiden (niveau A-plus). Dat staat voor 
‘onkruidvrij’. Maar dit vijfde niveau is  -zoals gezegd-  niet gebruikt in de enquête. Elk niveau is zowel in de 
catalogus als in de vragenlijst tekstueel omschreven en geïllustreerd met een foto. De in de enquête 
gebruikte foto’s zijn ontleend aan de kwaliteitscatalogus van de gemeente Venlo en het zijn lokale foto’s. 
Hoewel het verschil qua kwaliteitsniveau in sommige foto’s niet zo duidelijk naar voren komt, (zoals 
tussen niveau A en niveau B), is toch gekozen voor deze foto’s. Dit ten behoeve van de herkenbaarheid en 
consistentie met gemeentelijke nota’s en notities. Bovendien geeft de tekstuele omschrijving bij de foto’s 
extra houvast bij het vaststellen van het kwaliteitsniveau. 
 

10.1 Feitelijk kwaliteitsniveau 

Bijna drie van de tien inwoners van de gemeente Venlo schalen het kwaliteitsniveau van hun straat qua 
onkruid in op het hoogste niveau A; 42% schaalt de eigen straat in op niveau B, 23% op niveau C en 6% op 
het laagste niveau D. 
 

 
 
De inwoners van Venlo-Centrum en Hout-Blerick/Boekend schalen het kwaliteitsniveau van hun straat het 
hoogste in. De inwoners van Lomm/Arcen en Belfeld daarentegen schalen het kwaliteitsniveau van hun 
straat het laagst in. Dat neemt overigens niet weg, dat het aandeel inwoners, dat de eigen straat op 
niveau A of B inschaalt, ook in deze wijken groter is dan het aandeel mensen dat de straat inschaalt op 
niveau C of D. 
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10.2 Acceptabel kwaliteitsniveau 

De deelnemers van de enquête is niet alleen verzocht om het huidige kwaliteitsniveau van het onkruid in 
hun straat te beoordelen, maar hen is ook gevraagd om aan te geven welk kwaliteitsniveau in hun ogen 
minimaal nog acceptabel is.  
 
Ruim een kwart van de respondenten is van mening dat kwaliteitsniveau A de standaard zou moeten 
vormen voor de mate van onkruid in zijn/haar straat. Drie en zestig procent neemt ook genoegen met 
niveau B. Acht procent vindt niveau C nog acceptabel en 2% vindt niveau D het minimale kwaliteitsniveau. 
 

 
 
 
De inwoners van de wijk Op de Heide zijn het meest kieskeurig ten aanzien van het kwaliteitsniveau. De 
inwoners van Klingerberg en ’t Ven leggen de lat het minst hoog. Dat neemt niet weg dat ook in deze twee 
wijken respectievelijk 77% en 83% van de burgers minimaal niveau A of B acceptabel vindt. 
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10.3 Discrepantie tussen huidig en acceptabel kwaliteitsniveau 

Er bestaat veelal een discrepantie tussen het huidige en het acceptabel geachte kwaliteitsniveau. In de 
volgende grafiek is deze discrepantie visueel gemaakt. De cijfers in de legenda onder de grafiek geven aan 
hoeveel niveaus de huidige en de acceptabel geachte situatie van elkaar verschillen. Het verschil tussen 
niveau A en niveau B bedraagt bijvoorbeeld slechts één stapje, maar tussen A en D zitten 3 stapjes. Een 
negatief cijfer geeft aan dat de huidige situatie negatief afwijkt van de acceptabele situatie en  -
omgekeerd-  geeft een positief cijfer aan dat de huidige situatie boven het acceptabel geachte niveau ligt. 
 

 
 
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 41% van de ondervraagden aangeeft dat de huidige situatie 
overeenkomt met de acceptabel geachte situatie. Zo’n 22% geeft aan de het huidige kwaliteitsniveau in 
hun straat boven het acceptabel geachte niveau ligt. Maar 37% vindt de huidige situatie onder het 
acceptabel geachte niveau liggen. Met andere woorden 37% van de inwoners is van oordeel dat het 
onkruidbestrijdingsniveau in de eigen straat opgekrikt dient te worden en 63% vindt dat het huidige 
niveau goed is. 
 
De negatieve discrepantie tussen het huidige onkruidniveau en het acceptabele niveau is het grootst in de 
wijken Op de Heide en Lomm en Arcen. Het grootste positieve verschil treffen we aan in de wijken Hout-
Blerick/Boekend, Venlo-Noord en Velden. De discrepantie tussen de huidige en de acceptabele situatie is 
het geringst in de wijken Venlo-Centrum en Blerick-Midden. 
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10.4 Het acceptabele kwaliteitsniveau voor de binnenstad 

Omdat de Nederlandse binnensteden veelal een centrumfunctie vervullen voor de hele gemeente en 
omdat zij min of meer het visitekaartje van steden vormen, krijgen deze gebieden vaak speciale aandacht 
bij het schoonhouden en reinigen. Aan de leden van het gemeentepanel is gevraagd welk kwaliteitsniveau 
men (minimaal) acceptabel acht voor de mate van onkruid in de binnenstad van Venlo.  
 

 
 
Vijftig procent van de panelleden vindt dat de binnenstad minimaal aan kwaliteitsniveau A dient te 
voldoen en 42% stelt als minimumeis niveau B.  
Als men deze percentages vergelijkt met de onderzoeksresultaten uit paragraaf 10.2 (d.w.z. het 
acceptabele onkruidniveau voor de eigen woonstraat), kan men concluderen dat de meeste mensen 
inderdaad voor de binnenstad een strengere norm aanhouden qua mate van onkruid dan voor hun eigen 
woonstraat. Voor de eigen straat bedroegen de vergelijkbare percentages immers 26% en 63%. En hoewel 
de verschillen voor niveau A en B samen slechts weinig verschillen (92% voor de binnenstad versus 89% 
voor de eigen straat), is het verschil voor niveau A duidelijk groter (namelijk 50% voor de binnenstad 
versus 26% voor de eigen straat). 
 
 

11 Participatie inwoners bij onkruidbestrijding 

De laatste jaren geeft de overheid weer meer en meer de regie en verantwoordelijkheid voor de eigen 
leefomgeving terug aan de burgers. Burgers worden uitgenodigd om weer meer te participeren in de 
samenleving.  
In de enquête over het bestrijden van onkruid zijn enkele vragen opgenomen om te onderzoeken hoe de 
burgers denken over burgerparticipatie bij het onkruidvrij houden van hun straat. 
 

11.1 Taak gemeente en participatie buurtbewoners 

Een overduidelijke meerderheid van de respondenten (81%) vindt dat het bestrijden van onkruid op 
straten en trottoirs primair een taak van de gemeente is. Dat neemt echter niet weg dat de meerderheid 
(57%) ook van mening is dat buurtbewoners kunnen meehelpen bij het bestrijden van onkruid in hun 
buurt. 
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11.2 Participatie en medeverantwoordelijkheidsgevoel 

Een (kleine) meerderheid van de panelleden (55%) voelt zich medeverantwoordelijk voor het bestrijden 
van onkruid in de eigen straat. Ongeveer evenveel panelleden (56%) hebben afgelopen jaar zelf ook de 
handen uit de mouwen gestoken en meegewerkt aan het verwijderen van onkruid in de eigen buurt.  
 

 
 
Op de vraag of men meehelpt om een schoner straatbeeld te realiseren in de buurt, als de gemeente 
minder onkruid verwijdert, lopen de meningen nog iets sterker uiteen. Ongeveer de helft van de 
respondenten geeft aan dat men in dat geval zal meehelpen (52%) en de andere helft (om precies te zijn 
48%)geeft aan dat men dan niet meehelpt. 
 
Om de participatie(bereidheid) in de diverse wijken te kunnen vergelijken is op basis van bovenstaande 
drie vragen en de tweede stelling uit paragraaf 11.1 een schaaltje geconstrueerd. Dit schaaltje geeft een 
indicatie van de mate van participatiebereidheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers aan 
de enquête. Men kan het schaaltje interpreteren als een rapportcijfer tussen 0 en 10. Hoe hoger het cijfer, 
des te groter de participatie(bereidheid) en het medeverantwoordelijkheidsgevoel. 
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Het aldus becijferde rapportcijfer voor de gemeente in totaliteit bedraagt 6,0. De schaalscore is het hoogst 
in de wijken Blerick-Midden en Hout-Blerick/Boekend. De laagste score treffen we aan in de wijken 
Blerick-Zuid, Op de Heide en Klingerberg. 
 
 

11.3 Reactie op toename onkruid 

Aan de panelleden is gevraagd wat ze zouden doen als de gemeente stopt met de chemische bestrijding 
van onkruid op straten en stoepen, waardoor het onkruid op straat toeneemt. Men kon meerdere 
antwoordalternatieven bij deze vraag aankruisen. 

 
Vier van de tien respondenten antwoordden op deze vraag, dat men in dat geval zelf niets onderneemt. 
Men acht het bestrijden van onkruid op straat immers een taak van de gemeente. Een op de drie 
panelleden geeft aan dat men in dat geval zelf het onkruid in de eigen straat zal bestrijden met niet-
chemische middelen. Zeventien procent doet hetzelfde, maar dan met chemische middelen. Hierbij kan 
opgemerkt worden, dat het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen 
(vooralsnog) niet geldt voor particulieren. Eveneens 17% van de respondenten zegt dat men in dat geval 
een klacht zal indienen bij de gemeente. 
Een op de vijf panelleden heeft nog een ander antwoord op deze vraag gegeven. Die antwoorden zijn in 
het volgende overzicht opgenomen. 
 
,maar in lengte van jaren doen we het zelf als het nodig was, ondanks bovenstaande 

Aangezien ik in een appartement woon kan dit een plan worden van de VVE 

aanwonende zouden zelf meer de goten en kolken vrij kunnen maken het spul in de groen bak doen 

Advies afwachten van deskundigen 

adviseren dat gemeente branders gebruikt i.p.v. chemische middelen 

Afbranden 

afbranden/uitbranden 

afhankelijk van de mate waarin dit toeneemt, of zelf verwijderen of klacht indienen 

Afhankelijk van stadium 

afwachten 

Alleen als het gevaarlijk/glibberig wordt zal ik de gemeente waarschuwen 

Alleen het onkruid voor mijn eigen deur weghalen 

alleen het stukje voor mijn eigen oprit wel te verstaan 

alleen mijn eigen tuin bijhouden 

alleen mijn stoep zal ik met de hand schoonmaken 

alleen op de stoep bestrijd ik het onkruid. 
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alleen voor mijn eigen huis met chemische middelen bestrijden 

Als het mij stoort, ruim ik het zelf op. 

als het mij uitkomt zelf het onkruid op mijn straat en stoep bestrijden met niet-chemische middelen ...maar niet elke 
dag, week, maand.. Ik kan het goed zien... 

als het mij zal storen zal ik het onkruid op de stoep die aan mijn huis grenst zelf bestrijden met niet-chemische 
middelen. De rest van de straat laat ik over aan buren of aan de gemeente. 

Als het niet anders kan, dan chemisch, maar wel terughoudend. 

Als het te erg word dit melden bij de gemeente. Je kunt op meer manieren bestrijden is mij verteld,  

Als het te erg word, haal ik het weg 

als het te erg wordt, zelf de stoep doen 

Als, dan mag er geen verschil zijn in zones. Zoals Venlo centrum of tegelen centrum 

bedrijf inschakelen 

Beetje moeilijk, daar wij in een flat wonen 

Ben 82 en woon in een appartement op 4 hoog 

Bespreken met de buren 

Bij de gemeente vragen wat ik zelf kan doen. 

bij mij voor de deur beheersbaar door af en toe handmatig te verwijderen 

Bij ons voor is een groot gedeelte een soort van asfalt tussen stoep en weg (Wilhelminapark), hier ligt een grote laag 
mos op, wat wij zien als onkruid. Volgens mij, ons, is dat onwenselijk, vooral in zo'n buurt als het Wilhelminapark. Het 
is voor de bewoners niet te doen om dit allemaal te verwijderen 

daar waar ik er last van heb handmatig verwijderen 

daar waar nodig verwijderen 

dat doen we al, we vegen altijd bij de putjes de smeer weg anders verstopt de hele zaak 

de o.z.b. zal de gemeente toch moeten inzetten voor fatsoenlijk onder houd 

de stoep in ieder geval schoonhouden, doe ik nu ook 

De stoep voor de eigen woning houden we al handmatig bij. De straat en andere openbare ruimte is een taak van de 
gemeente. 

De stoep voor mijn huis maak ik regelmatig onkruid vrij. De straat, erf en goot ga ik niet schoonmaken, dat vind ik een 
taak van de gemeente. 

de woningbouwvereniging erop attenderen dat ook zij dienen te zorgen voor een schone buurt wij betalen tenslotte 
behoorlijk wat huur en hier mag wel woongenot tegenover staan 

deels met milieuvriendelijke middelen bestrijden, daarnaast gewoon handmatig verwijderen 

dit in overleg met de buurtbewoners en niet alleen aan die klus beginnen ! 

doe zelf de stoep en de straat bijhouden (vrij houden van onkruid) 

eigen omgeving om huis zelf schonen. Ouderen??????? 

gebruik op tijd  op klein onkruid natuur azijn bij droog weer 

gemeente bellen dat onkruidbestrijding nodig is 

Gemeente kan ook gebruik maken van natuurazijn als bestrijdingsmiddel. Gebruik ik zelf ook. 

Gewoon de onkruid weghalen en niet bestrijden gewoon geen enkel chemische of natuurlijk product gebruiken. Alles 
komt in ons als besmet drinkwater! 

gewoon net als nu ook wel eens wat weg halen 

Gewoon ouderwets eruit krassen. 

Goed of slecht voorbeeld doet vaak hetzelfde volgen 

groot onkruid uittrekken, klein onkruid met een gasbrander 

handmatig ingrijpen 

Handmatig schoffel borstel 

heb geen stoep voor de deur doe wel het onkruid verwijderen 

Het ergste onkruid zelf opruimen 

Het groen op straat onderhouden (knippen/snoeien, zaaien van bloemen etc..) 

het onkruid mechanisch of met kokend water verwijderen 

het onkruid op mijn stoepdeel bestrijden 

het onkruid verwijderen uit de stoep voor onze voordeur maar dan doen we nu al 

het onkruid zelf blijven op verantwoorde wijze verwijderen, zoals ik altijd al doe. Niet anders dan anders dus. 
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het stuk stoep en ook de goot voor mijn huis maak ik zelf regelmatig schoon, dat doe ik nu ook al. In het verleden 
kwam de gemeente met een grote spuit en gasmasker voor door de straat, dat is gelukkig afgelopen. Het is ook 
voorgekomen dat struiken en planten in mijn tuin kapot gingen en ik vermoed door het gif op de stoep 

Het trottoir bij ons voor de deur is zo vreselijk oneffen, ondermijnt door mieren, glad geworden door alg en 
opschietend onkruid dat ik dat nu al met mijn 75 jaar niet bij kan houden. Bovendien ben ik mantelzorger voor mijn 
echtgenote. Ik heb wel wat anders te doen! 

Hetzelfde wat ik nu ook al doe: grotendeels met de hand verwijderen en soms chemisch 

hooguit de berm wegmaaien wat zo hoog is dat wandelaars er last van hebben 

iedereen zelf voor zijn eigen stoep laten zorgen 

Ik ben lichamelijk niet in staat hier iets aan te doen 

Ik blijf bestrijden met niet-chemische middelen en verwacht hetzelfde van de gemeente 

ik doe dat al vanaf 2011 voor mijn woning 

ik ga mijn stoep doen en de gemeente de straat 

ik ga zorgen dat er onkruid staat dat een bijdrage levert aan biodiversiteit 

Ik hou "mijn" gedeelte schoon (al dan niet chemisch). Helaas doet niet iedereen dat en blijft het straatbeeld 
rommelig. 
Ik hou de stoep en goot voor mijn huis nu ook onkruidvrij, dus dan ook 

Ik houd op dit moment zelf al de omgeving van mijn huis bij, daar ga ik dan intensiever mee door. 

Ik veeg de gehele voordeur van mijzelf en de buren en de aangrenzende trappen met mijn eigen bezem. 

ik verwijder het onkruid voor mijn eigen woning zo goed als mogelijk 

Ik verwijder momenteel zelf al het onkruid op het trottoir voor mijn huis, zonder bestrijdingsmiddelen (chemisch 
noch niet-chemisch) 

Ik verwijder zelf het onkruid en zie zelden of nooit b.v. een veegwagen. 

Ik wacht en grote scheuten zal ik verwijderen. PS het in nu winter en dus is onkruid minimaal. A.u.b. rekening mee 
houden m.b.t. uitkomst vragen. 

ik woon op de eerste verdieping 

ik zal dan wederom de gemeente bellen dat ze het ook ZONDER chemische bestrijding kunnen doen. Het is niet mijn 
verantwoordelijkheid dit schoon te houden, maar de ONZE. Ik wil best samen iets opruimen, maar niet alleen de 
verantwoordelijkheid dragen. 

ik zou het fijn vinden als de gemeente de goten wél komt schoonmaken met de veegmachine. de stoepen doe ik zelf 
wel. 

in België wordt wel chemische stoffen gebruikt 

in de buurt van mijn huis doe ik het zelf (doe ik nu ook al), de rest is een taak van de gemeente of de andere 
bewoners van de buurt 

In eerste instantie antw.1, vervolgens 2 en als dat niet werkt antw.3, ook al wordt t verboden 

In het buitengebied probeer ik mijn goot en berm schoon te houden, de gemeente moet daarbij meer hulp bieden 

in onze straat is het onkruid nihil 

in overleg treden met straatbewoners en/of wijkoverleg 

in samenwerking met de gemeente/wijkraad en buurt afspraken maken over wie wat gaat onderhouden 

Initiatief om lokale bevolking te mobiliseren door de gemeente afwachten 

je proberen je niet meer te ergeren 

jullie vragen ermee door te gaan 

Kokend water, voegenkrabber,  biologisch bestrijden wat ik nu zelf in de tuin ook doe 

Krabber of Hogedrukspuit 

laat bureau Halt jongeren o.i.d. dit verwijderen, milieu vriendelijk 

ligt eraan of de afvoer naar de putten er last van hebben. Dan zou ik er handmatig met een mesje zoveel aan doen als 
nodig is. 

Met buurt afspreken om onkruid te bestrijden met niet-chemische middelen 

met de hand verwijderen 

met een gereedschap weg halen 

mijn eigen stoep, tuin en goot onkruid vrij houden zoals ik al jaren doe. 

mijn eigen stuk stoep prima!! wie doet de rest van de straat en de perken? 

mijn gedeelte van het uitzicht bestrijden, de hele straat alleen doen is niet te doen alleen 

mijn stoep op orde houden, idem als bij gladheid/sneeuw 



 

 
21 

mijn trottoir en goot houdt ik al altijd zelf bij 

mocht het te erg worden, dan haal ik zelf, rondom mijn huis, het onkruid weg 

Mogelijk samen met de buurt 

net zoals vroeger, met een mesje tussen de tegels het onkruid verwijderen 

niet bij mijn buren, die mogen het zelf doen 

niet de hele straat of alle stoepen i.i.g. 

niet onkruid op zich stoort mij maar het vuil wat er tussen komt, dat zal ik opruimen 

niets 

Niets 

niets ik kan het niet zelf [reuma] 

niets totdat het niveau c bereikt 

Niets vanwege mijn leeftijd (94 jaar) 

niets, een beetje extra groen zie ik als toegevoegde waarde 

niets, het maakt me niets uit; ik zal me er niet druk over maken 

niets, ik ervaar het niet als storend, maar behorend bij "natuur" 

Niets, ik woon in een flat en beschouw de stoep daarvoor niet als 'mijn stukje', in tegenstelling tot wanneer ik in een 
huis zou wonen 

niets, tot op zekere hoogte stoort mij het onkruid niet 

niets. ik woon in een flat 

niets; ben 85 

Nog geen idee 

n.v.t. 

NVT in het buitengebied waar wij wonen. Er zijn geen stoepen 

Of gewoon uittrekken 

onkruid op mijn stoep bestrijd ik nu zelf zonder chemische middelen, de straat is taak van de gemeente 

onkruid op mijn stoep wegkrabben met tuingereedschap 

onkruid tussen tegels trekken of met oud mes weghalen 

Onkruid verwijderen op de plekken die ik als hinder ervaar. 

Onkruid wieden handmatig 

Onkruid bestrijden/verwijderen rondom mijn huis zodat het netjes uitziet, verder  is en blijft het toch de taak van de 
gemeente 

onze buurman doet dit nu al voor een groot gedeelte, anders was het een zooitje 

Op mijn stoep zou ik het bestrijden met niet-chemische middelen. De straat daar blijf ik van af 

op stoep voor mijn huis en goot schoonhouden. d.m.v. schoffelen en vegen. 

overleggen met straatgenoten en aanpakken 

Primaire taak van Gemeente waarvoor zij door belastingen ruimschoots financieel in ondersteunt worden. De 
bestrijding van onkruid draagt direct bij aan leefbare omgeving en straatbeeld, het visitekaartje van onze stad! 

proberen iets zelf te doen, maar ook de gemeente aanspreken! 

Proberen om het ook een beetje schoon te houden 

randen langs de weg maaien (buitengebied) 

Regelmatig stoep voor mijn eigen pand vegen en bijhouden 

rommel opruimen in goot en achterom doe ik al 

Rondom mijn huis zal ik dit weg halen, op welke manier dan ook. Maar straat en stoepen zal ik niet doen. Betaal 
genoeg gemeentelijke belastingen, mag hier toch wel iets voor terug zien. 

Rondom onze woning houden we zelf wel schoon maar ik kan geen hele straat doen 

Samen met de buurt, allemaal samen 1a2x de straat schoonmaken en er een leuke dag van maken. 

Samen met het wijkoverleg Venlo-binnenstad 

schoonmaakazijn of gewone azijn geeft hetzelfde effect als round- up 

Staat niet meer chemisch mogen bestrijden gelijk aan helemaal niet meer bestrijden? 

stoep en tuin onkruid handmatig verwijderen en schoffelen. 

stoep is, vind ik, mijn verantwoordelijkheid.  Straat is verantwoordelijkheid voor de gemeente 

Stoep kunnen we zelf. Straat lijkt me wat moeilijker, i.v.m. Verkeer.  

Stoep voor mijn huis doe ik zelf. Straat is voor gemeente. Doe ik een beroep op gemeente 

stoep zelf schoonmaken, straat is taak gemeente 
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tussen stoeptegels kunnen bewoners gedeeltelijk zelf doen. Maar in de straat/ goot vind ik aan de gemeente. Maar 
voor oudere mensen is ook de stoep bijhouden bezwaarlijk. 

tussen tegels uit krassen / plukken 

uitkrabben 

uitplukken en omschoffelen zoals ik nu ook al doe 

uitsteken met een mesje 

uittrekken 

uittrekken 

Uittrekken en branden 

vaker vegen en eventueel onkruid uittrekken met de hand/vork 

vanwege leeftijd: niets; 

verwijderen / uittrekken 

voor mijn deur en oprit met een mes eruit snijden, maar dit doet niet iedereen!!! 

voor mijn deur wordt het al door onszelf bijgehouden daar waar geen huizen direct aan de straat staan is het een 
taak van de gemeente 

voor mijn eigen deur de stoep en parkeerstrook het onkruid verwijderen indien nodig. 

Voor mijn woning haal ik het onkruid al uit de stoep en gedeeltelijk uit de straat. Het valt op, want de buren doen dit 
niet! 

voorlopig niets. als niveau d bereikt is, zal ik zelf niet-chemisch bestrijden tot niveau c. 

voortzetten zoals nu, ik hou mijn eigen gedeelte schoon. 

waar is de belasting dan voor? 

Waarom geen bijdrage aan een buurtvereniging en dat hun het onderhoud doen? 

Waarschijnlijk minder belasting betalen.  Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen Zorgt ervoor dat we 
minder kosten maken in het totaal plaatje. 

Wachtend tot de gemeente komt schoffelen, honden worden in t perkje uitgelaten en ga niet "graaien' in andermans 
hondenpoep terwijl ik t van mijn eigen hond opruim. 

Wanneer hinderlijk, maaien. Doe ik nu ook al 

wat ik al jaren doe, zelf de goot vegen e.d. Deden de buren dat ook maar.....  

wat nodig is en onvermijdelijk. tuinieren is niet mijn hobby. 

We wonen pas kort  in de binnenstad boven een winkelcomplex. Er is nog weinig samenhang tussen medebewoners. 

weer minder mensen aan het werk; weer meer kosten (bij zelfbestrijding) die op de burger worden afgeschoven 

Weet ik nog niet 

weghalen 

weghalen onkruid 

wij bestrijden het onkruid bij ons app.complex al van 1992, soms met een weinig bestrijdingsmiddel, maar de rest van 
de straat doet niets. Ook straatvuil ruimen wij altijd op. Ook vandaag weer op Aswoensdag en b.v. met nieuwjaar 
Wij bestrijden het onkruid nu ook al zelf op het trottoir voor onze deur 

wij hebben geen onkruid op onze straat; wel op de gemeentelijke strook langs de straat maar die onderhouden wij al 
20 jaar zelf, ook omdat de gemeente hier niets aan doet 

wij houden sinds jaren de buurt netjes en gaan hier mee door 

wij houden voor en achter voor de woning schoon rest voor gemeente ,maar 80% van huurders kijkt er nooit naar om 
,er liggen zelfs al meer dan 2 jaar stenen op de stoep op het looppad waar niemand wat van durft te zeggen om dat 
het buitenlandse personen zijn , want ons wordt wel gewezen als er iets voor de poort ligt , dat is discriminatie toch 

wij houden zelf al de groenvoorziening onkruid vrij. 

Wij wonen nu op een appartement maar eerst deed ik de goot en trottoir zelf 

Woon in een appartement. 

Zelf bijhouden 

zelf een gedeelte en melding maken want het plein is ondoenlijk 

zelf het onkruid verwijderen, daardoor is men geneigd om er geen afval neer te gooien. 

zelf kan ik hier niks aan doen, is een te groot oppervlakte om zelf bij te houden 

zelf onkruid bestrijden met niet-chemische middelen maar dan alleen rondom de eigen woning. Niet de hele straat. 

zelf onkruid langs mijn perceelrand bestrijden met niet-chemische middelen 

zelf onkruid op de stoep en gemeenteperk wieden, zoals ik nu ook al vaak doe 
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Zelf onkruid uittrekken als dat gaat 

zelf voor onze eigen deur schoonhouden [doen we al.] 

zelf voor zorgen op mijn stoep en trottoir 

zelf wegkrabben 

Zo lang het kan uitplukken  (gezondheid)dan gemeente bellen. 

zoals ik nu ook al doen als ik tijd heb een beetje opruimen maar dat heeft weinig zin als de rest van de straat het niet 
doet 

Zoals nu, mijn stoep zelf schoonhouden. 

zou het samen met de buurt proberen bij te houden 

zoveel als mogelijk verwijderen, daar waar dit zonder middelen kan 

zoveel mogelijk uittrekken handmatig 

zowel een klacht indienen, omdat ik van mening ben dat de gemeente als taak heeft dat de openbare ruimte er 
netjes uit ziet. Maar ik zal net zoals ik nu al doe zorgen dat het er voor en naast mijn huis netjes uit ziet. 

 
In bovenstaande open antwoorden wordt er weliswaar een enkele keer op gewezen dat men het 
bestrijden van onkruid in de openbare ruimte primair als een taak van de gemeente beschouwt, maar het 
valt op dat veel mensen bereid zijn de straat en stoep voor hun eigen huis (hetzij individueel, hetzij in 
groepsverband) schoon te houden van onkruid. 
Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten moet men er wel rekening mee houden, dat de leden 
van het gemeentepanel mogelijk niet volledig representatief zijn voor de totale bevolking. De panelleden 
hebben zich immers zelf aangemeld voor deelname aan het panel en het zijn wellicht mensen, die 
bovengemiddeld begaan zijn met zaken die in de gemeente en hun leefomgeving spelen en die misschien 
meer dan gemiddeld actief in de samenleving participeren.  
 
 

12 Aanbevelingen van burgers aan gemeente 

Op het eind van de vragenlijst werd aan de leden van het panel gevraagd wat de gemeente volgens hen 
zou moeten doen qua onkruidbestrijding. De vraag luidde voluit:  
 
“Zoals eerder gezegd, mogen gemeenten op grond van landelijke wetgeving binnenkort waarschijnlijk 
geen gebruik meer maken van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid op verharde delen van 
de openbare ruimte, zoals beklinkerde wegen, pleinen, trottoirs, goten, (fiets)paden, parkeerplaatsen, 
enzovoorts. Er bestaan weliswaar niet-chemische mogelijkheden om onkruid te bestrijden, maar die zijn 
minder effectief en/of duurder. Dat leidt in de toekomst mogelijk tot meer onkruid op straten en 
trottoirs. Van de andere kant zou de gemeenteraad kunnen besluiten om extra budget vrij te maken voor 
de onkruidbestrijding, maar dat gaat dan weer te koste van andere gemeentelijke taken. Wat zou de 
gemeente Venlo volgens u moeten doen in deze situatie?” 

 
Deze vraag leverde een groot aantal adviezen op, die hieronder zijn gebundeld. De reacties zijn 
gekopieerd uit het digitale databestand. Het zijn dus de opmerkingen, zoals de panelleden ze zelf hebben 
getypt in de online-enquête. 
 
Chemie is overbodig. Strooi zout net voordat het regent. Dat doet beter dienst. De niet gewenste plantjes gaan kapot 
en komen lange tijd niet terug. Nog een voordeel: het is heel goedkoop. In de Duitse supermarkten kost 10 l strooizout 
op het moment maar € 3,00. 

Ik heb de enquête ingevuld maar wil toch nog een reactie plaatsen. Wat ik merk is dat de gemeente ook plekken laat 
verpauperen. Achter de woningen Egelantierstraat 26 bevind zich een fietspad c.q. honden uitlaatpad. Hier worden 
zelden of nooit bladeren en andere rommel opgeruimd, zodat het langzaam maar zeker een puinhoop wordt. 
Afrasteringen van hout, die het na 30 jaar begeven, worden niet meer hersteld. Deze toestand verdient het om 
hersteld te worden in oude glorie. 



 

 
24 

- Een structurele groenbeplanting in plantsoenen en langs wegen kan mede ertoe bijdragen dat er minder onkruid , 
pollen etc. op straten, pleinen terecht komt waardoor de hoeveelheid onkruid vermindert. 
-Meer veegploegen op de weg, niet alleen in de binnenstad. Maar zeker ook in de wijken en invalswegen van de stad. 
Het algehele aanzien van de stad gaat op dit moment zienderogen terug. 

- extra budget vrijmaken voor niet-chemische mogelijkheden 
- mensen in de bijstand inzetten om het straatbeeld tot beeldkwaliteit B te krijgen. 

"onkruid" hoeft niet altijd storend of lelijk te zijn, het is misschien even wennen ,er kan zelfs met zaden een 
bloemenperk aangelegd worden dat ieder jaar weer opkomt. 
daarbij gaat Venlo toch voor de groenste stad van Nederlanden zie het stadskantoor en gebouw gemeentewerken 
allemaal groen. 

(oudere)vrijwilligers en mensen zonder werk trainen en  inzetten in de buurt, gebruik maken van de Huizen in de wijk, 

?????? wij zijn 70 jaar en wegens handicap kunnen wij niets doen 

1 voorbeeld. waarom zoveel geld naar het voetbal. hier hebben in verhouding maar een handje vol mensen plezier 
van. een mooi en net straat beeld daar heeft iedereen plezier van. Er zijn nog legio voorbeelden te geven maar ook dat 
lijkt me een taak van de gemeente om deze afweging te maken. 
Ik kan onderhand alles zelf betalen en ook nog belasting betalen. nee nee. daar doe ik niet aan mee. Ik zorg dat mijn 
tuin netjes is daarmee creëer ik ook een net straat beeld. enz. enz. 

50 % werken met niet chemisch 
50 % proberen de bewoners te activeren om eigen stoep en gedeelte van de goot schoon te houden. 

aangeven waar het wel wordt verwijderd, waar mensen wonen kunnen deze mee helpen. Maar er zijn ook grote 
stukken waar geen mensen wonen en niemand komt en zich ook niet betrokken voelt daar wordt het een rotzooi. dus 
met beleid. dan ook middelen te beschikking stellen bakken buiten laten staan zoals met bladderen maar ook meer. 

Aangezien de honden belasting sky hy is in Venlo en er weinig voor honden gedaan word kunnen ze het geld dan maar 
hier voor gebruiken!!!!!!! 

Aangezien er van de zijde der burgers te weinig initiatieven genomen worden om zelf een bijdrage te leveren aan de 
onkruidbestrijding acht ik het zonder meer wenselijk dat er een extra budget vrijgemaakt moet worden voor de 
onkruidbestrijding, dat moet dan maar ten koste van andere (luxe) gemeentelijke taken. 

Actiever 

Activeer bewoners, vrijwilligers en andere bronnen zoals gedetineerden, mensen met taakstraffen en WAA. 
'Hoofdstraten' en hoofdverkeersaders actief vrijhouden van onkruid door gemeente 

Advies aan de burgers geven op welke eenvoudige manier een ieder mee kan helpen dit op te ruimen. Eventueel met 
zakken ed. 

Afbranden, mechanisch verwijderen, vrijwilligers inzetten 

Afgelopen jaren is het onkruidbeheer en onderhoud van de wegen in Venlo zienderogen per grote stappen achteruit 
gegaan. Ongeacht wat de kosten zijn, moet de Gemeente Venlo in mijn optiek zorgen voor nette, schone wijken met 
fatsoenlijke straten en fietspaden. Wellicht dat andere subsidies dan moeten verdwijnen. 

Afwegen welke taken het belangrijkst zijn en op grond daarvan het budget aanpassen 

al chemische zijn natuurlijk niet goed laten we samen kijken naar een alternatief 

Alle stadsdelen gelijk behandelen. Het centrum van Venlo hoort er net zo bij te liggen als de andere centrums van de 
gemeente.... 

Alle werkeloze inzetten dat die een steentje bijdragen 

Alleen bestrijden op plekken waar het de spuigaten uitloopt, waar het onkruid hoog opschiet. Ook de plekken waar het 
imago van Venlo wordt geschaad door onkruid moeten worden aangepakt. Het is vaak ook een kwestie van opvoeding 
en verantwoordelijkheid voor de eigen (woon)omgeving. 

Alleen daar waar het echt nodig is onkruid milieu vriendelijk bestrijden. 
Op sommige plekken zoals stroken langs de weg vind ik het niet altijd nodig. 
Onkruid kan ook mooi zijn. 

Allemaal leuk en aardig, maar waar betalen wij dan nog WOZ en andere belastingen voor? Die zelfredzaamheid drukt 
zich niet uit in verlaging van genoemde belastingen of dergelijke, dus indien dit achterblijft ga ik de buurt mobiliseren 
en massaal klachten indienen, eventueel de juridische weg zoeken. Ook dit is weer te belachelijk voor woorden. 
Bezuinig maar op de taxikosten voor Satijn c.s. maar kort dit niet op de rechten van de burger. Het fenomeen 
"zelfredzaamheid" wordt door de Gemeente Venlo misbruikt en verkracht. Bah.....  Dan maar duurdere middelen. 
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Allereerst betwijfel ik of niet-chemische onkruidbestrijding duurder is en minder effectief.  
De onkruidbestrijding zonder verdere coördinatie aan de bewoners over laten zal tot mislukken gedoemd zijn. Een 
groot deel van de bevolking interesseert het niet (kijk maar eens naar de vele voortuinen die er verwaarloosd bij 
liggen) of zijn er gewoonweg niet toe in staat (ouderen, slecht ter been etc.). De Gemeente moet de bestrijding van 
onkruid gaan coördineren. Roep gerust de hulp van de bewoners in, Maar stel materiaal ter beschikking en stuur 
mensen aan die de "kar trekken". Per buurt actiedagen aankondigen met flyers waarin duidelijke informatie: waarom 
de hulp nodig is, wanneer geholpen kan/moet worden, wat verwacht wordt, hoe mensen kunnen helpen. 

Allereerst een voorbeeld zijn om van bewoners MEDE verantwoordelijkheid te vragen. Verder zou er weer gebruik 
gemaakt kunnen worden van veeg/borstelmachines.  
Ook kan er budget vrijgemaakt worden elders om zodoende het straatbeeld en de prettige leefomgeving te behouden.  

Allereerst geen verschil maken tussen "de binnenstad van Venlo" en de overige bij de gemeente horende gebieden!  
Als chemisch niet meer mag, dan verbranden, is milieu vriendelijk en effectief. Uiteindelijk zal de overlast van het 
onkruid voor meer overlast gaan zorgen. 

Allereerst het door de belastingbetaler opgehoeste geld besteden aan taken waarvoor een gemeente is.  
M.a.w. Geen geld naar onzinnige prestige projecten, geen geld naar prof clubs(VVV 250.000,00 + onderzoekskosten + 
commissiekosten + beveiligingsmaatregelen + onderhoudskosten en noem maar op.  
Gemeente moet uitgaven kritisch bekijken en afschrijvingen ook daadwerkelijk reserveren. Pas dan kunnen de 
kerntaken ook naar behoren worden uitgevoerd. 

Als alle bewoners zelf hun trottoir onkruidvrij maken is het al een heel stik opgelost. Hier bewoners op wijzen. 

Als buitengebied-bewoner: zorg dat bermen vrij van stenen en obstakels blijven en iets regelmatiger gemaaid worden. 
Zie er op toe dat vijvers en beken natuurvriendelijk worden gemaaid: dus nooit beide oevers binnen enkele weken. 
Zorg dat je wel toezicht houd en dat je alleen ingrijpt als mensen er last van hebben. Beperk het maaien van gras-
oppervlakken zodat daar de natuur zijn gang kan gaan. Doen waar het past, niet doen waar het kan. 

Als buurt wordt dit niet opgepakt. Het blijft een taak van de gemeente om straten vrij te houden, ten koste van. Stoep 
kan door burgers bijgehouden worden. Met een zetje van de gemeente. 

Als chemische middelen verboden worden andere middelen inzetten om het onkruid te bestrijden. Ik vind het niet 
eerlijk als de burger voor deze kosten op zou draaien, dus laat dan maar jongeren via bureau halt of mensen die een 
taakstraf moeten verrichten onkruid verwijderen. Ik vind dat de burger al meer dan genoeg betaald en dat de overheid 
de gemeenten anders maar tegemoet moet komen in de kosten. 

Als de gemeente de verantwoordelijkheid niet wil dragen, en die bij de burgers neerlegt, moet dit effect hebben op de 
bijdrage (financieel) die de burgers leveren. En blijven betalen en het service niveau verlagen is m.i. onacceptabel. 

Als de overheid chemische middelen gaat verbieden, zou de gemeente de niet-chemische mogelijkheden kunnen 
toepassen. Eventueel door hier budget voor vrij te maken. 

Als er eerst eens iets aan zwerfvuil zou worden gedaan.. Ook het vegen van straten gebeurt minimaal. Kunnen de 
burgers invloed hebben op de keuzen in geval van een "waterbed effect"? 

als er in de "buitengebieden" in dit geval Belfeld, al; eens net zoveel werd gedaan aan onkruidbestrijding als in Venlo 
zou ik al tevreden zijn. 

Als het chemisch bestrijden niet meer mag, moet de gemeente een andere mogelijkheid bedenken, het onkruid te 
bestrijden. Ik echter hou mijn stoep voor de deur zelf bij, maar dit geldt misschien niet voor alle mensen die in onze 
straat wonen. 

Als het even kan deze taken bij burgers leggen zodat die in gezamenlijkheid hun eigen straatje schoon houden 
Als het onkruid in eigen tuin niet meer te bestrijden is, omdat het aangrenzende gebied (en dat is van de gemeente) 
volstaat met het meest agressieve onkruid, dan gaat dat m.i. te ver. De gemeente dient dit soort situaties te 
voorkomen. 

als het zo belangrijk is dan zou u van mij een extra budget vrij moeten maken 

Als iedere bewoner het stuk trottoir voor zijn woning bijhoud tot aan het asfalt rest voor de gemeente het 
onderhouden van de groenstroken, parkjes enz. Dat lijkt mij niet teveel gevraagd van bewoners en gemeente.  

Als iedereen voor zijn eigen grond schoon maakt en de gemeente daar waar niemand woont of geen huizen staan 
als iedereen zijn eigen stuk grond, trottoir en parkeerplaats schoon zou houden is er natuurlijk al minder werk voor  de 
gemeente, mss kan er doormiddel van een beloningssysteem of strafpunten systeem gestimuleerd worden dat 
iedereen zijn eigen stuk schoon houd incl. het trottoir. er moet dan  natuurlijk wel een ambtenaar vrij gemaakt worden 
die om de zoveel tijd die dat evt. kan controleren, blijven de speeltuinen en openbare parkeerplaatsen over voor de 
gemeente zelf. (slechts een idee) 



 

 
26 

Als je het deels aan de burger overlaat, is er veel minder zicht op de vervuiling door chemische middelen en is het doel 
niet gehaald. Beter om het als gemeente zelf in de hand te houden! Onderhoud kost nu eenmaal geld, daar kan de 
gemeente soms niet omheen.... 

Als Venlo zich al Cradle to Cradle stad serieus neemt dan lost ze dit op vanuit die filosofie. Hoe kan een gemeente die 
C2C hoog van de toren blaast zichzelf serieus nemen als ze chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Als we zelf onkruid in de straat opruimen dan mag er wel een grotere groene afval container uitgedeeld worden. 
En misschien ook korting op de afvalstoffen heffing . 

Alternatieve methoden gebruiken, branden, uitsteken, handmatig verwijderen, precies wat wij nu op de "groene" 
stoep van de gemeente nu ook moeten doen om het gedeelte van de gemeente voor ons huis toonbaar te houden. 

alternatieve bestrijdingsmiddelen gebruiken en hiervoor geld reserveren 

Alternatieve bestrijdingsmiddelen. Als inwoners alles zelf moeten doen zal er een lastenverlichting moeten worden 
toegepast op de gemeentelijke belastingen. 

Alternatieve methoden inzetten. Mensen met uitkering als tegenprestatie onkruid, zwerfvuil en hondenpoep laten 
opruimen. Trottoir voor de eigen woning verplicht onkruidvrij houden en dus ook handhaven 

Alternatieve middelen zijn goedkoper en niet duurder. Minder asfalteren is beter voor milieu, zo kan ook het 
regenwater beter weg. Laat ons terug gaan naar vroeger. Beter voor al het leven. En minder problemen.  

Alternatieven gebruiken. 

Alternatieven zoeken zoals borstelen, middelen gebruiken die wel afbreken en niet in het grondwater komen, doordat 
de plant het opneemt en verder niet het grondwater bereikt en tweemaal per jaar bestrijden zoals de vroeger was. 

Ander prioritering van belastinggeld. Zo moet het niet uitgegeven worden aan betaalde voetbalclubs en dergelijke 
onnodige luxe in de tijd van schaarste. Besteed het geld aan primaire zaken zoals zorg, onderwijs toegankelijkheid 
openbare ruimtes en gebieden, verloedering straatbeeld en veilige omgevingen. 

Andere manieren zoeken/uittesten om het onkruid te verwijderen. Onkruid geeft een onverzorgde indruk. Dat is geen 
Venlo-promotie 

andere middelen gebruiken als welke nu zijn toegestaan ! 

Anders organiseren: buurt inschakelen en vnl. Coördinerende taak opnemen, voor zover mogelijk. Van uitvoering naar 
facilitering en coördinatie 

asielzoekers inzetten bij de bestrijding van onkruid 

Azijn (eventueel schoonmaakazijn) Helpt bij sproeien uitstekend tegen kleiner onkruid. Is goedkoop en langdurig 
resultaat. 

Begin eens met niveau B te handhaven 

Begin eens met veel vaker gewoon straatgoten te vegen. Hierdoor verdwijnen hondenpoep, bladerhopen, verstopte 
rioolputjes en "zichtbare" vervuiling uit het straatbeeld. Deze zichtbare inspanning van de Gemeente leidt m.i. tot 
meer bereidheid bij burgers om hun steentje bij te dragen aan het "schoonvegen van de eigen stoep". 

belastingverlaging indien bewoners zelf meewerken om hun straat bewoonbaarder te maken 

Ben burgerlijk ongehoorzaam en gebruik toch bestrijdingsmiddel 

Ben geen voorstander voor meer budget m.b.t. onkruidbestrijding. Alternatieve bestrijding op hinderlijke plaatsen of 
meer inzet van burgers. Op sommige plaatsen waar het kan meer ruimte voor onkruiden t.b.v. insectenleven 
Ben niet voldoende op de hoogte van mogelijkheden om een mening te geven. 

Beperkt meer onkruid toelaten 

Beroep doen op participatie bewoners en winkeliers om eigen straat schoon te vegen. Hanteer hierbij bepaald 
onderhoudsambitie per wijk. Binnenstad, dorpskernen en toeristische trekpleister hoger onderhoudsniveau, dan 
bijvoorbeeld woonwijk. 

Beste gemeente, 
Ik woon in Schandelo in het algemeen zijn de bewoners hier zich er van bewust dat ze zelf hun omgeving schoon 
houden, zo houden ze Schandelo zoals het hoort, uitnodigend voor fietsers en wandelaars. Waar ik mij gruwelijk aan 
heb gestoord afgelopen zomer waren de ingangen van Venlo. Denk aan Veegtes of vanaf Tegelen of aan de Blerickse 
kant. hier zet de gemeente poortwachters etc. neer om het aantrekkelijk te maken. maar tegelijkertijd groeit het 
onkruid op trottoirs, middenbermen en vluchtheuvels een halve meter hoog, schandalig! 
Mijn mening is beter een keer goed spuiten, (hier zijn nog wel middelen voor) dan 5 keer half. als dit met beleid 
gedaan word zal de overlast/verontreiniging wel meevallen. Ook hier verpesten enkele slechte het weer voor de 
goede, ze spuiten alles en overal (vaak met te hoge concentraties, bij stevige wind of langs beken) en daardoor word 
het drinkwater te vuil. Als er gespoten werd zoals Venlo dit de laatste jaren deed, pleks-gewijs met quad dan viel het 
wel mee. Te weinig kennis of te veel nonchalance van gebruiker, en niet houden aan de richtlijnen van het etiket doet 
de gemeenten nu de das om. Jammer!! 
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bestrating met strakke tegels waardoor onkruid minder kans krijgt 

Bestratingen weg halen die geen functie hebben omvormen naar kruiden laag. Aan laten sluiten bij beplanting als 
kruiden laag. Aan laten sluiten bij privé tuinen. Mechanisch verwijderen door mensen die nu van de WWB afhankelijk 
zijn geworden nadat ze dit zinvolle werk hebben moeten staken ( b.v. Wsw geïndiceerden) die dit 60 jaar met veel 
plezier en inzet hebben uitgevoerd. P.s. Wijken die in een bepaalde periode zijn gerealiseerd (met veel bestrating 
neem b.v. Hazenkamp) zijn eigenheid koesteren. 

Bestrijden blijft relevant. 

Bestrijden met biologische middelen. 

bestrijden met middelen die niet schadedijk zijn ook al zijn die duurder. 

bestrijden met milieu vriendelijke middelen. bv verdunde schoonmaakazijn 

bestrijden met niet-chemische mogelijkheden 

Bestrijden met vlam/hete lucht. Natuurlijke producten gebruiken, desnoods vaker 

bestrijden zonder chemische middelen 

Bestrijding d.m.v. verbranding en bij renovatie van trottoirs etc. het leggen aanpassen zodat er minder onkruid kan 
groeien. 

Bestrijdingsmiddel verstrekken aan bewoners die dat dan voor hun huis kunnen en willen gebruiken en zo niet op 
kosten worden gejaagd. 

Beter bijhouden, frequentie omhoog maakt het bijhouden makkelijker. Ik hou mijn stoep graag schoon maar ervaar 
niet dezelfde beleving als de gemeente. Deze blijft achter (idem zwerfvuil). 

Beter onderhoud aan parken schapen terug 

beter verzorgen. 

Bewoners bv. via buurtkrantjes oproepen de buurt mee schoon te houden, en dat faciliteren door de juiste spullen aan 
te bieden aan vrijwilligers. 

bewoners meer mogelijkheden geven om onkruid zelf te bestrijden. In de vorm van materialen en aangeven welke 
bestrijdingsmiddelen het beste werken. Bovendien in de herfst meer bladbakken plaatsen zodat overtollig en 
verstoppend bladmateriaal sneller te verwerken is. 

Bewoners oproepen om eigen straat en stoep zoveel mogelijk te onderhouden, dit ondersteunen waar nodig is door 
extra budget vrij te maken. Misschien zal een proefperiode inzicht geven in hoe bewoners handelen.  

Bewoners oproepen om hun eigen stoep en straatgedeelte schoon te houden. 

Bewoners stimuleren veel meer mee te werken om de omgeving netjes te houden. Dat geldt ook voor verwijderen van 
bladeren e.d. Ik woon in een heel mooie buurt maar schaam me voor de zeer geringe zelfwerkzaamheid van de 
bewoners dit aangaande.   De buurt zou er zoveel beter kunnen uitzien met relatief weinig moeite. 

bij de landelijke overheid lobbyen om het wetsvoorstel ongedaan te krijgen. In overleg met groenspecialisten over 
oplossingen die wel toereikend zijn om het onkruid verder onderdrukt te krijgen. 

bij deze algemene klachten ! en bezorgdheden in onze buurt!! Klinkenberg  
de woningbouw Antares in deze moet maar eerst zelf actie onder nemen en de huurder wijzen op het schoon houden 
voor en achter de woning, neem voorbeeld achterkant van de mispelstraat aan het speelplein?  en fietspad ,huurders 
laten jaren lang troep liggen voor de poort, de dennenbomen groeien meter boven het max toegestane in Venlo  zo 
ook in de breedte niet acceptabel . dan heeft men in de Mispelstraat als voorbeeld in 2015 bomen weg gehaald maar 
de wortels en stukken stam steken nog boven de grond uit , dit kan gewoon niet meer deze moeten verwijderd 
worden. de speeltuin? voor zo ver je er van spreken kunt achter de Mispelstraat wordt gebruikt als poep en plas 
locatie van honden en katten. ook na 3jaar aangeven dat er honden los lopen is er in de laatste 3 jaar nog nooit !! 
iemand beboet voor het loslopen laten van honden die alles vol schijten waar het niet hoort! voor de poorten van 
bewoners etc. bah vies ,  wij hebben 1 email gehad met de melding dat men gecontroleerd heeft op loslopende 
honden achter de Mispelstraat en twee personen gekrront heeft dat men de hond aan de lijn had ,m wat een onzin . 
nu 3 jaar verder , lopen de zelfde baasjes en honden nog rond 75% van de honden laat men nog dagelijks los lopen 
zonder aan de riem !! men moet niet 3x even per dag er door fietsen of lopen , nee men moet van af 7uur tot 20.00 
posten en dat steekproefsgewijs ! alleen vanmorgen tussen 7 en 9 uur liepen er alweer 6 honden gewoon los .waar 
voor zijn de grote honden rennen dan gebouwd voor veel geld . als je de hondenbezitters aanspreekt heeft het al 3 
jaar wij betalen belasting of er staat nergens een bord dat de hond vast aan de lijn moet . ook waar honden niet 
poepen mogen zo als naast het fietspad op de gazon voor de poorten en de midden stukken tussen de looppaden 
liggen zeker in de zomer vol poep ! dan komt de grasmaaien en alles verspreid zich lekker voor onze kinderen .  ik 
spreek dan voor ons wij weten niet hoelang geweld uit blijft dit voor jaar als er weer meer loslopende honden komen. 
en zeker als slecht weer is laat ,men de honden vaker naast fiets pad op gazons poepen en plassen  gem moet nu eens 
optreden en niet keer op keer de hoonde bezitters wijzen dat mag niet gelijk boete men leert het hier toch niet . 
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Bijvoorbeeld mensen met een uitkering in het kader van de Participatiewet laten helpen het onkruid (desnoods 
handmatig) te verwijderen. Dat moeten wij tenslotte zelf ook. 

Biologisch verantwoord bestrijdingsmiddelen gebruiken. 

Blijven bestrijden, indien minder effectief en vaker herhalen, budget aanpassen. 

Blijven werken aan een vriendelijk, groen aanzien van de stad, langs de wegen van de buitengebieden mag groen en 
onkruid gecontroleerd groeien en gemaaid worden, (er mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan) bij bestrijden altijd 
met vriendelijke middelen. Het inzetten en controleren van personen met o.a. taakstraffen. Het benaderen van 
personen die door medewerking bij het invullen van dergelijke taken hun tegenprestatie aan de maatschappij 
kunnen/willen leveren. (denk aan langdurig werkzoekenden, moeilijk te plaatsen mensen, vrijwilligers etc.)  

Branden en krabben. 

budget aanpassen 

budget vrij maken 

Budget vrij maken en kijken of er andere, cradle to cradle oplossingen misschien mogelijk zijn 

Budget vrij maken voor bestrijding bij de goten, pleinen en openbare gebouwen. Trottoirs bij huizen zelf schoon laten 
maken onder het motto "veeg je eigen stoep schoon en bestrijdt hier het evt. onkruid". Moesten we vroeger en 
moeten we nu eigenlijk toch zelf doen. Maar hier vindt men zich te "groot “voor. Wijs hun op hun eigen 
verantwoordelijkheid. Wij houden bij ons app.complex zelf de stoep schoon wat onkruid en afval betreft sinds 1992. 

Budget vrijmaken om het onkruid in het straatbeeld tot een acceptabel niveau te brengen. Een straatbeeld met veel 
onkruid zorgt voor een onverzorgde aanblik en zal leiden tot meer straatvuil. Mensen kunnen dan eerder aanleiding 
nemen om afval op straat te deponeren en niet in de daarvoor bestemde afvalbakken. Een verzorgd uitziende 
openbare ruimte is van essentieel belang voor het leefklimaat van een stad. 

Budget vrijmaken t.b.v. hogere kosten. Een schone stad is ons toch wat waard?? 

budget vrijmaken, aanzien van Venlo is ook belangrijk 

Budget vrijmaken, nette, goed onderhouden straten en pleinen vormen het visitekaartje voor de gemeente.  

Budget weghalen bij bijvoorbeeld kunstwerken zoals op iedere rotonde. 

bureau Halt inschakelen en andere gestraften. 
In overleg met buurtverenigingen middelen verstrekken 

Burger oproepen mee te helpen. Net als stoep sneeuwvrij voor deur, ook onkruidvrij. 

Burgerinitiatieven aanwakkeren en hetzelfde budget vrijmaken. 

burgerinitiatieven nog meer ondersteunen 

Burgers aansporen zelf de buurt een beetje bij te houden. Dit via Twitter, Facebook, Omroep Venlo (TV en Radio), 
Posters in de huizen van de wijk en openbare locaties van de gemeente (stadskantoor, begaande grond van UWV en 
SLW gebouw, zorgen dat er hiervoor aandacht is in het onderwijs voor de jongeren, project van maken voor jongeren 
tijdens biologie les (= tevens leerzaam). 

burgers belonen die onkruid bestrijden met korting op gemeentelijke belastingen 

burgers betrekken 

Burgers erop aanspreken hun eigen trottoir bij te houden. Ik erger mij enorm aan alle rommel, zoals flesjes blikjes, 
peuken, e.d. dat tussen  de struiken en bermen ligt. Dit vind ik meer prioriteit dan het onkruid. 

Burgers mobiliseren om mee te helpen bij de bestrijding in de eigen buurt. 

Burgers om medewerking te vragen voor bestrijding onkruid in zijn of haar straat/buurt . Eventueel middelen 
beschikbaar stellen 

burgers stimuleren zelf meehelpen onkruid op niet-chemische manieren te verwijderen. Ondersteunen door hiervoor 
bedoeld gereedschap ter beschikking te stellen en plaatsen waar verwijderd onkruid weggegooid kan worden. 

Burgers wijzen op eigen verantwoordelijkheden, er wordt bij teveel taken richting gemeente gekeken. 

Buurtbewoners kunnen vragen om algemeen een oogje in t zeil te kunnen houden en waar nodig een handje 
meehelpen. 

Buurtbewoners mee verantwoordelijk maken voor eigen omgeving. Mogelijk dat Wijkoverleg hier een rol in kan 
spelen. 

Buurtinitiatieven ondersteunen, bijv. het ter beschikking stellen van materieel om onkruid bestrijding door de buurt te 
stimuleren. 

Campagne maken voor het zelf, of gezamenlijk met de straatbewoners de straat op te ruimen, en niet alleen het 
onkruid. Ook het ter beschikking stellen van materialen zal een goede zet zijn. Geen kosten bewoners voor zelf 
opruimen van de straat. Slogan "Maak er een feestje van" 
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Campagne voeren en ruchtbaarheid geven aan de vraag voor medewerking als de Gemeente de burger wil inzetten in 
de onkruidbestrijding zonder chemische middelen in hun buurt. Extra budget mede uitgeven aan de vraag om hulp van 
de burger bij het schoonhouden en veilig maken van hun buurt. Klein beginnen en het initiatief uitbreiden. 

Chemisch bestrijden en niet de bevolking op onnodige kosten jagen 

Chemische middelen en niet chemisch, schoonmaakazijn gebruiken, man- vrouwkracht, er lopen honderden mensen 
niks te doen, ze willen wel werken, azc WAO WIA uitkering ontvangers, overtallig gemeente personeel. 

Combinatie bewoners gemeente. 

combinatie. Wellicht is het handig om in overleg met de wijken een plan van 'centrale onkruidbestrijding' en 
wijkgerichte aanpak  op te stellen. Net zoiets als de gezamenlijke schoonmaakacties. En daar dan werktuigen 
beschikbaar voor te stellen.  
Mensen uitleg geven wat ze zelf kunnen doen en hoeveel tijd dat dat daadwerkelijk in beslag neemt. 

Creatieve oplossingen bedenken, eventueel gebruik makend van mensen die niet of nauwelijks aan het werk komen. 

Daar waar het echt nodig is zou de gemeente met niet chemische middelen het onkruid moeten bestrijden zodat hier 
geen gevaarlijke verkeerssituaties door ontstaan. De trottoirs zou de buurt zelf kunnen bijhouden. 

Daar waar het nodig is(bijv. voor veiligheid en voor wegvloeien water) budget vrijmaken voor niet-chemische 
onkruidbestrijding. Op andere plekken pas op een later tijdstip onkruid weghalen 

Dan moet er helaas extra budget vrij worden gemaakt voor onkruidbestrijding. 

Dan zou de gemeente meer moeten maaien en snoeien. 

Dan zou de gemeente moeten inzetten op goede informatie en activering van straatbewoners: op straatniveau. Het 
schiet niet op als de buren niks doen en ik wel. Daarbij: de gemeente is op aarde om collectieve taken uit te voeren. 
Daar betalen we belasting voor. 

De "gulden" middenweg. 

De bestrijding kan niet alleen aan vrijwilligheid van buurtbewoners woorden overgelaten. Dat blijft te veel afhankelijk 
van enkele individuele bewoners. Als het niet anders kan zal er en netwerk moeten worden opgebouwd en 
onderhouden met een professionele aansturing en een of andere blijk van waardering voor vrijwilligers.  Vooral 
voortdurigheid  van deelnemers is bij dit soort zaken altijd een probleem. Dat kennen we ook  in het verenigingsleven. 
Overigens heb ik niet de illusie dat iedereen interesse heeft in een goed onderhouden buurt.  
In de binnenstad waar wij wonen  is sprake van een onduidelijke situatie met op- en ingangen die betrekkelijk klein zijn 
naast brede winkelpuien, terrassen of horecagelegenheden. Hier kan slechts de gemeente voor onkruidbestrijding 
zorgen. Wat onkruidbestrijding aangaat vind ik de binnenstad er overigens goed bijliggen. 

De bewoners faciliteren met producten zodat ze zelf aan de slag kunnen. 

de bewoners middelen bezorgen voor het bijhouden van de omgeving zoals krabbers e.d. 

De bewoners stimuleren om hun eigen stoep schoon te houden en de straat voor rekening van de gemeente te 
houden. Goed voorbeeld doet goed volgen!!! 
de burger aansporen het zelf te doen zoals momenteel word gedaan met zwerfvuil. Dit doe ik in mijn straat en heb een 
groep opgericht die zwerfvuil in de wijk opruimt. Loop met het idee rond om dit ook te doen met onkruid, van de 
zwerfgroep zijn er 3 die mij willen helpen. Gemeente geef de burgers de middelen om het te doen. 5925  

De burger iets meer laten bijdragen zodat er toch chemische middelen gebruikt kunnen worden. 

De burger verplichten de straat en het trottoir rondom de eigen woning schoon te houden. De gemeente kan dan de 
overige plekken met de hand laten schoonmaken tot niveau B. 

De burgers erbij betrekken, om openbare ruimtes, trottoirs enz.: mee schoon te houden. Denk dat hierdoor meer 
sociale betrokkenheid ontstaat. 

De burgers gereedschappen ter beschikking stellen om zelf het onkruid weg te kunnen halen . 

De duurdere variant kiezen 

De gemeente dient de straten en goten schoon te houden. (en trottoir waar niemand woont ). De burgers dienen zelf 
hun eigen trottoir schoon te houden. 

De gemeente heeft in mijn optiek (en van oudsher) primair de doelstelling de samenleving van burgers positief te 
bevorderen en mede in dat kader hoort orde en netheid, met de kosten van dien. Geldverslindende prestige projecten 
behoren niet tot de kerntaken, echter hier schiet de gemeente / politiek schromelijk tekort. Heroverweging van 
uitgaven is zeer noodzakelijk, maar ja dat vindt de politiek voor hun eigen ego niet aantrekkelijk (daarmee zetten ze 
Venlo niet op de kaart). 
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De gemeente is al minder gaan doen om te bezuinigen. Zie al veel minder de schoonmaak wagentjes, die de goten 
schoon maken, in onze buurt??? Misschien is het een optie om de stadswachten, die ik ook nooit zie in de buurt, 
opdracht te geven om daar waar de stoep en of goot niet schoon is gemaakt door de aanwonende deze hierop aan te 
spreken en zo nodig te bekeuren. Ook kan de gemeente hier werkelozen aan werk helpen. 

De gemeente kan met niet-chemische middelen de bestrijding aangaan. De straten hoeven toch niet geheel onkruidvrij 
te zijn. Hier en daar langs/voor mijn huis trek ik het onkruid er zelf wel uit. 

De gemeente kan proberen de burgers meer verantwoording voor de straat te laten nemen. Als er saamhorigheid is en 
als iedereen wat doet, zullen meer burgers actief worden. 

De gemeente moet de straten schoon houden. Daarbij hoort het verwijderen van onkruid. Als de gemeente de 
komende jaren geld moet weghalen bij andere posten, dan dient dit te gebeuren zonder dat de burgers hier last van 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen met het bouwen van gebouwen zoals het nieuwe stadskantoor. Het kost 
véél meer dan noodzakelijk. De gemeente moet zorgen voor het welzijn van haar burgers. Dat is de primaire taak. 
Grootheidswaanzin hoort daar niet bij. 

De gemeente moet haar verantwoording nemen en niet alles proberen op de bewoners af te wentelen. Hetzelfde 
geldt voor het weghalen van de prullenbakken. Het is nu zover dat alles over de straat wordt gegooid. De mensen 
gooien zelfs de hondenvuilzakjes gewoon tussen de struiken. Dus ik denk dat de gemeente er teveel vanuit gaat 
tegenwoordig dat de bewoners het een/ander zelf maar moeten opruimen. De faciliteiten zijn er in ieder geval niet 
meer. 

De gemeente moet inwoners stimuleren een steentje bij te dragen en "voor wat hoort wat". Roep bewoners op om 
zelf de straat / plein / plantsoen onkruid vrij te houden en stel daarvoor een redelijk bedrag tegenover dat voor een 
zelf te kiezen goed doel mag worden besteed (plaatselijke vereniging of stichting) en maak bekend wie wat doet en 
voor welk goed doel. Met redelijk bedrag bedoel ik de kosten die de gemeente nu maakt / anders zou maken, het mag 
niet zo zijn dat de gemeente er op gaat verdienen en daarmee andere zakken gaat vullen 

De gemeente moet zich houden aan de wet. Het verbieden van chemische bestrijdingsmiddelen heeft al te lang op zich 
laten wachten. Het gebruik daarvan is funest voor de natuur en zorgt er direct voor, dat de wereld voor onze 
(klein)kinderen minder leefbaar wordt. De gemeente kan/mag zich niet aan zijn verantwoordelijkheden onttrekken, 
ook niet als dat (in dit geval) om extra budget zou vragen. 

De gemeente Venlo (evenals andere gemeenten) betaalt veel geld aan uitkeringen en terecht, mensen moeten 
geholpen worden. Echter zou het een goede zaak zijn daarvoor iets terug te vragen. Dus moet het mogelijk zijn om aan 
mensen te vragen wat voor Venlo te doen. Stoepen en straten onkruidvrij houden evenals de oevers van de Maas. 
Mensen komen buiten (frisse lucht) en voelen zich weer nuttig en gezonder. Je ziet meteen het resultaat. Venlo 
organiseer het! Cradle to Cradle is een mooie ambitie, begin met duurzaamheid in de wijken en buurten. Een Win-Win 
situatie...voor de mensen van Venlo. 

De gemeente zal meer overleg moeten ondernemen met mensen die bereid zijn om mee te helpen het onkruid te 
bestrijden. Niet zeggen als mensen het onkruid hebben verwijderd, \zie zelf maar dat je het kwijt komt. 

De gemeente zou de bermen wat vaker kunnen maaien waardoor er minder onkruid gezaaid wordt en een keer vaker 
de paden vegen waardoor er minder onkruid de kans krijgt om wortel te schieten. voor mij zou er meer geld gestoken 
mogen worden in biologische bestrijding van onkruid. ik vindt dit geen taak voor de burgers want waarschijnlijk krijg je 
dan een heel verschillend beeld de een ruimt wel op en de ander niet. 

De gemeente zou de medewerkers v.d. groenvoorziening effectiever kunnen laten werken. Doordat ik een hoekhuis 
heb is het gebied wat ik voor de gemeente bij houdt al erg groot. Sommig onkruid en overlast van gemeentegrond is 
niet bij te houden. 

de gemeente zou eens meer naar de achterstandswijken moeten kijken(Vastenavondkamp) en niet alleen naar de 
binnenstad Venlo, Venlo is groter dan alleen de binnenstad. binnenstad vegen gebeurt elke dag, Vastenavondkamp 
vegen , 2 maal per jaar, dit verschil is wel erg groot en de burger ziet dit. in 2014  werd in een regiokrant het 
Vastenavond kamp afgeschilderd als het afvoerputje van de gemeente Venlo, DIT IS NOG STEEDS ZO!!!!!! 
De gemeente zou ervoor kunnen kiezen om meer mensen van een sociale werkvoorziening in te zetten of mensen die 
werkloos zijn in buurtverband in te zetten in hun buurt om hun buurt onkruidvrij te houden. 

De gemeente zou het onkruid kunnen bestrijden door het inzetten van mensen die nu gebruik maken van een 
bijstandsuitkering. 

De gemeente zou meer begrip bij de burgers moeten zien te kweken. Af en toe eens bij een burger aanbellen en 
vragen WAAROM hij/zij niet zelf de zaak een beetje bijhoudt. Verder zie je ook dat met name in de sociaal zwakke 
delen van wijken de puinhoop alleen maar toeneemt. Zoals ook zwerfvuil en vuilniszakken bij de milieustations. De 
weigering van vele burgers om eens mee aan te pakken zou veel meer onder de aandacht gebracht moeten worden. 
Vaker de veegwagen door de straat zou ook al helpen. 
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De gemeente zou Meer gebruik kunnen maken van vrijwilligers die een steentje willen bijdragen aan het Milieu. 
Verder zouden langdurig werkzoekende, die een uitkering van de gemeente ontvangen, verplicht moeten worden 
enkele uren per week te besteden aan onkruidbestrijding binnen de Gemeente Venlo. Verder zou eens gedacht 
kunnen worden aan mensen met een beperking, die toch graag en vrijwillig een paar uur per week willen werken. 
Deze mensen moeten wel goed begeleid worden. 

De gemeente zou voor de tweede optie moeten gaan. Dat zou me zelfs een kleine lastenverzwaring waard zijn. 

De goten worden niet of slechts zelden gereinigd. de veegmachine rijdt op top snelheid door  de 30 km woonwijk met 
de veeg borstel bijna altijd omhoog ook bij zware vervuiling en daardoor onkruid. dit proces wordt versneld door, in 
elk geval in de omgeving van de sportvelden en BMV Velden door gigantische hoeveelheden hondenmest wat nog 
erger is dan onkruid en waarop nooit gecontroleerd wordt. 
de groenbrigade inzetten, vrijwilligers die de gemeente een warm hart toedragen 

De gulden middenweg kiezen 

De huidige werkwijze en tijdinvestering handhaven, zij het met niet-chemische middelen. Dat kan tot meer onkruid 
leiden, maar dat is dan maar zo. Daarnaast de bewoners in een persoonlijke brief op de hoogte brengen van de situatie 
en hen vriendelijk vragen om  -bij veel onkruid op het stukje straat voor hun huis-  mee te helpen om dat stukje 
onkruidvrij te maken/houden. (Zoals ook verwacht wordt bij het sneeuwvrij maken van het trottoir). Daarbij aangeven 
dat de gemeente haar huidige inspanningen zal handhaven. 

de inwoners er op aanspreken nu zie ik in mijn buurt dat het meest de allochtonen het laten afweten 

De inwoners van haar gemeente (her)opvoeden door ze persoonlijk te informeren dat de tijd die men doorgaans 
besteed aan onnozele sociale media bezoeken te investeren in de buurt. Een ieder die daartoe in staat is kan best een 
half uurtje of iets dergelijks besteden aan het wieden van onkruid in zijn directe omgeving / buurt. Dat geldt ook voor 
het oprapen van rommel op straat. Veel mensen klagen maar doen zelf niets. Te druk is geen reden, tijd kun je 
vrijmaken, net als bij vrijwilligerswerk... 

de inwoners vragen om bij te dragen in de kosten 

De juiste afweging maken. Prioriteiten stellen dus.  Daarnaast insteken op eigen verantwoordelijkheid van de 
inwoners. 

De mensen vragen om hun eigen stoep schoon te houden 

De onkruidbestrijding van straten en trottoirs beperken tot de A-locaties en de groenperken / groenvoorzieningen 
volgens niveau A. In de wijken niveau C aanhouden en daarbij de medewerking van burgers vragen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen straat. 

de personen die een uitkering krijgen en dit kunnen hier aan laten werken, de mensen die werken moeten ook voor 
hun zorgen. Maar zeker geen belasting verhogingen want die hangen me de keel uit, zo als dat in de gemeente Venlo 
gebeurt 

De stad moet schoon blijven, of dit nu om afval of onkruid gaat. Een schone gemeente en het promoten van een 
schone gemeente stimuleert de inwoner om dit ook zelf bij te houden. Dus bewustwording bij de inwoner d.m.v. 
campagnes is niet een grote investering maar levert zeker iets op. Om kosten te drukken bij uitvoer van 
onkruidbestrijding (of afval) kunnen ook vaker mensen worden ingezet die een taak vanuit de gemeente (taakstraf) 
wordt opgelegd. 

De veegwagen verwijdert ook onkruid tussen stenen. Dus, laat deze wagen regelmatig alle straten vegen, ook in de 
buitenwijken! 

De WAA inschakelen, hetgeen al jaren gebeurd is. Uitkeringsgerechtigden inzetten om de gemeente een positieve 
uitstraling te geven. Zij worden zo betrokken bij de gemeenschap, zijn in beweging en hebben sociaal contact. Een 
buurtproject opzetten met een plan van aanpak en uitvoeren onder begeleiding. Mensen meer bewust maken van een 
goede leefomgeving! 

De wijkraden  benaderen en kijken om samen de wijk onkruidvriendelijk te maken en daar de middelen beschikbaar 
voor stellen. Dat noemen ze participeren. Mogelijk kan het stadsmanagement hier ook iets in betekenen. 

De WAA is hier toch ook voor. Geef die wat meer werk. 

De verantwoording weer bij de burger leggen. Voor buurten die samen werken een soort beloningsysteem opzetten. 
Bv. bijdrage  voor het  buurtfeest o.i.d.. Of competitie opzetten, Wie is de schoonste, groenste, gezelligste straat, buurt 
enz. Mensen met een uitkering en bijstand inzetten. Denk dat er genoeg moeilijk bemiddelbare mensen zijn die nu 
thuis zitten en zich heel graag in willen zetten voor een schoner Venlo. Zet een vaste groep in  een wijk. Maak dit 
duidelijk kenbaar aan de bewoners. Er is zo tevens meer controle in de wijk en de werkloze is weer onder de mensen 
en voelt zich weer nuttig. 
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De vraag is wat de gemeente verstaat onder Niet-Chemische mogelijkheden om onkruid te bestrijden. Wanneer 
hiermee wordt bedoeld dat er met alternatieven als Ultima of cito (azijnzuur) wordt gespoten dan heeft men te maken 
met een restrictie van het aantal behandelingen wat de wet toestaat. Om hetzelfde beeld te bereiken met Ultima 
moet een "x" aantal keer gespoten worden echter de wet (toelating op dit product) laat dit niet toe. Cito heeft een 
ander etiket en hier mag meer mee gespoten worden om hetzelfde resultaat te bereiken. Wanneer men onder niet-
chemische mogelijkheid verstaat dat er geborsteld en gebrand zou gaan worden. Dan doet de Gemeente raad er goed 
aan om niet alleen de kosten van de machines in de overweging mee te nemen maar ook de uitstoot (Co2) die dit met 
zich meebrengt en de schade (borstelen en branden levert schade op) mee te nemen. Hier wordt in de 2e kamer nooit 
over gesproken. Wanneer men werkelijk gaat kijken wat het middel (glyfosaat) teweeg brengt bij juist gebuikt dan is 
dit allemaal minder schadelijk dan de alternatieve die allemaal in het leven geroepen worden. Derhalve bestaat de 
kans dat de burger alternatieven gaat zoeken waarvan wij allen met de industrie nog niet weten wat dit op de langer 
termijn voor risico's voor het bodemleven etc. met zich mee brengt. Er zijn nu al voorbeelden dat burgers met Zout, 
Azijnzuur uit supermarkt etc. experimenteren. Hier zou de kamer ook gevoelig voor moeten zijn en naar moeten 
luisteren. Graag zou ik zien dat vanuit de lagere overheden dit soort argumenten doordringen in Den Haag. 

De wetgeving volgen en niet-chemische middelen inzetten. De kosten zijn inzichtelijk en bij de burger middels een 
verhoging van de belasting terug te vorderen. Iedereen wil een groene en schone stad. Als de gemeente minder 
uitgaven heeft aan de straatverlichting bv zou dit een compensatie kunnen zijn. Andere optie is om langdurig 
werkelozen in te zetten bij dergelijke klussen. 

De zaak goed bij houden. 

De zijstukken van tuinen die ook onder gemeentetuinen vallen mogen ook beter meegenomen worden in het 
onkruidvrij houden. Wij hebben zelf op het stuk gemeente tuin aanplanting neergezet omdat de gemeente het niet 
onderhield, nu wordt er gezegd dat de gemeente het niet onderhoud omdat wij zelf daar aangeplant hebben. 
Daarvoor zag het er nog hopelozer uit omdat de gemeente het niet onderhield. Beetje kromme beredenering dan he 
van de gemeente. Als de gemeente het netjes onderhouden had, hadden wij daar geen beplanting neer gezet om het 
wat beter uit te laten zien. Onderhoud behoort nog steeds bij de gemeente te liggen aangezien het hun eigendom is 
Den haag vragen wat wel gebruikt mag worden 

Denk dat we niet moeten doorschieten met het verbieden van chemische bestrijdingsmiddelen. In de landen om ons 
heen mogen deze middelen nog wel gebruikt worden. Waarom moeten we in Nederland weer voorop lopen. Als we de 
bron van de onkruid niet aanpakken , wordt het steeds erger. Dus vanaf het begin kort houden is erg belangrijk. 

Dit is af te dekken door meerjarencontracten en realistische budgettering. Daar waar de gemeente al veel werkt met 
de WAA welke sterk gesubsidieerd worden zullen de kosten nooit lager kunnen worden. Gerenommeerde hoveniers in 
de directe omgeving hebben al jaren hier speciale apparatuur voor welke in helemaal in het C2C plaatje past van de 
gemeente waar tevens bij het nieuwe gemeente kantoor ook niet op bespaart. 

Dit is een onmogelijke vraag. Jullie vragen ons om een absoluut antwoord, omdat wij niet kunnen afwegen in 
vergelijking met welke andere gemeentelijke taken er gekozen moet worden, iets wat de gemeente straks wel kan. 
Daarmee is statistisch en mathematisch (wetenschappelijk dus!) deze vraag NIET te gebruiken in de resultaten. Ik ben 
echter bang dat dat toch zal gebeuren. 

Dit onderwerp meer in de gemeente laten leven en dat mensen zich hiervan bewust worden en daardoor zelf 
geroepen worden om hieraan mee te werken om Venlo mooi te houden 

Doorgaan met bestrijding het is hun taak 

Doorgaan met chemische middelen 

Draagvlak bij burgers zoeken. Waarschijnlijk lastig, omdat veel mensen niet verder komen dan aan zichzelf denken en 
vinden dat "ze" maar moeten zorgen dat alles goed geregeld is. 

Duidelijk zijn naar de inwoners over het bestrijden van onkruid. In woonwijken vragen aan de bewoners om het 
gezamenlijk te verwijderen. daar waar (bijna) niemand woont zal de gemeente toch zelf actie moeten ondernemen! 
Dit om de inwoners te stimuleren, want als de gemeente zelf niks doet zal de inwoner ook niet (altijd) bereid zijn iets 
te doen aan dit probleem. 
Echte hoveniers. En niet de mensen v.d. WAA dit zijn geen echte hoveniers en halen niet alle onkruid weg. Doen alleen 
wat ze opgedragen wordt. 

Een middel aanbieden dat betaalbaar is voor een particulier zodat we zelf ook wat kunnen doen. 

Een afweging moeten maken wat belangrijker is: extra budget voor onkruidbestrijding.   
Andere gemeentelijke taken(waarom staat er niet bij om welke taken het gaat?) 

Een beetje meer onkruid kan geen kwaad. De bewoners kunnen zelf ook aan onkruidbestrijding doen. Veel meer extra 
budget zou ik niet vrijmaken. Nadeel is dat iedereen dan maar zijn eigen 'niet-controleerbare' middelen gaat 
gebruiken. 
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Een bepaalde basis bestrijding doen en dan de buurten mobiliseren om met elkaar voor verder onderhoud te zorgen. 
Als de gemeente zorgt dat mijn berm geëffend wordt, kan ik er zelf met mijn grasmaaier overheen rijden. Als ze af en 
toe met de borstel machine de goot vrijmaken, kan ik die zelf verder bijhouden. Ik woon in het buitengebied. 

Een beroep doen op inwoners om minimaal hun eigen stoep schoon te houden. De straten vind ik wel de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Probeer daarin creatief te zijn en onkruid als leuke groenstrook te gebruiken 
op plaatsen waar dat kan. 

Een beroep doen op vrijwilligers (en dezen faciliteren) ten aanzien van de woongebieden. Ten aanzien van de 
buitengebieden zou mechanische bestrijding mogelijk een oplossing kunnen zijn. 

Een extra budget vrijmaken hier voor. 

Een extra budget zou wenselijk zijn , een schone straat moedig de burger aan om zijn omgeving mee schoon te houden 

Een feestdag in het leven roepen en uitleggen dat de toenemende vergroening een teken is van een gezond milieu 

Een gezonde balans vinden in hun uitgaven van gemeenschapsgeld uit te geven. Het bijhouden van onkruid bestrijding 
Zal minder kosten dan een grote bulk aan onkruid te moeten gaan bestrijden. Hier is dan minder bestrijdingsmiddel 
voor nodig. En als dit door de gemeente word bijgehouden ben ik ook bereid om het rond mijn woning bij te houden. 
Zo kunnen we elkaar tegemoet komen, het moet van twee kanten komen. 

Een goed alternatief bv verbranden of met een biologische oplossing 

een goede middenweg proberen te vinden. proberen het zo goed mogelijk te doen met de bestaande middelen. 

Een goede samenwerking met buurt teams die zich willen inzetten de boel eens in de maand of zo aan te vegen. 
Faciliteer en stimuleer dit. Daarnaast kan de veegwagen er een keertje overheen gaan. Tenslotte is de overlast van 
zwerfvuil vele malen groter dan van onkruid. 

Een groot probleem op de Terracottalaan in Steyl op de groen perken is de hondenpoep, ben zelf ook hond bezitter 
maar ruim het altijd al enige in mijn buurt op, er zijn weinig tot geen prullenbakken maar wel een hond strook waar 
schijnbaar geen gebruik van wordt gemaakt, perken met een draad of zo afzetten kan een oplossing zijn 

Een groter budget creëren voor onderhoud groen, aanwonende stimuleren zelf voor hun deur onderhoud te plegen, 
wijk raden inhoudelijk contact te laten maken met de bewoners en een stimulans hierin te bereiken. 

Een juiste middenweg kiezen , ons straatbeeld : op een geklinkerde straat kan mos en onkruid gevaarlijk glad worden ! 
Zelf hebben de mensen in mijn straat al de handenvol  met werken en daarnaast de eigen tuinen bij te houden .Of ze 
zijn al op leeftijd dat men dit niet meer kunt vragen ! Vele van ons zijn naast  alles ook  mantelzorgers !!! Ik zie het al 
voor me klinker voor klinker uit te krabben ! Wanneer s-nachts ? 

Een plan/initiatief creëren waarbij inwoners van Venlo de noodzaak/verantwoordelijkheid voelen om zich in te zetten 
voor een onkruid vrij straatbeeld. Eventueel zou dit gestimuleerd kunnen worden met een beloning. 

Een schoon straatbeeld is de bijdrage voor een goede leefomgeving , wat de gemeente zou moeten nastreven als 
gedeeltelijke  tegenprestatie voor de OZB. En ook hier constateer ik een terugtrekkende overheid, jammer. 

Een veegwagen aanschaffen die stalen borstels heeft om het onkruid kapot te maken. Veel mensen interesseert het 
niet hoe hoog het onkruid staat en veelal zijn anderen daar de dupe van, daarom willen we niet meer meewerken.  
Tevens betalen we belasting om dit soort zaken te onderhouden, vergroot dit potje met geld uit een ander potje, 
onkruidbestrijding is belangrijk voor uw en mijn gezondheid. 

Een verantwoorde aanpak van onkruidbestrijding, echter milieuvriendelijk! 

Een vuist maken tegen de regelnichten uit den Haag. wel bepalen maar niet betalen !!!! Wat is het verschil?? De 
gemeente gebruikt een minimum aan bestrijdingsmiddel, of de bewoner doet maar wat in de spuit, (niet te weinig) 
effectieve bestrijding met milieuvriendelijke middelen 

effectiever werken , dus niet alleen een beetje schoffelen hier en daar, maar met een ploeg van voor tot achter door 
de straten trekken. zet hierbij ook andere mensen in. denk aan halt en andere mensen die best wat willen doen. 

eindelijk eens de verantwoording nemen en het de normale burgen die de gemeentelijke belastingen betalen het 
leven comfortabeler maken i.p.v. de gemeentelijke belastingen over de balk te gooien door het bouwen van onnodige 
prestige objecten en de ondernemers in de VENLOSE binnenstad in de watten te leggen 

en al die andere jaren mocht het wel en nu opeens niet meer dan moet u als gemeente zich tegen verzetten en met 
andere gemeentes een vuist maken tegen de landelijke wetgeving ,ik moet toch ook betalen voor mijn hond en daar 
doet u als gemeente ook  weinig aan opruimen ik betaal al meer dan genoeg dan wordt het maar een jungle 

En-en. Zowel iets meer budget vrijmaken als burgers aansporen. 

Er bestaan goede veegmachines die dit werk goed aankunnen, wellicht te bemannen door vrijwilligers. 

Er zal meer budget moeten komen. 
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Er zal toch onkruid verwijderd moeten worden. Niet alle particulieren zullen zich verantwoordelijk voelen dus dan 
maar een duurdere manier. Wat is chemisch bestrijden? Is kalizout een optie? Ik heb ingevuld dat in onze buurt geen 
overlast van onkruid is op trottoirs, fietspaden en wegen. De wegen en fietspaden zijn geasfalteerd (dus geen onkruid) 
en we hebben geen trottoirs. Aan het onkruid in de bermen stoor ik me wel. Bijvoorbeeld de uitrit van de 
Mutsaersstichting, daar moet je op de weg gaan staan om te zien of er verkeer over de postweg komt. Ook andere 
kruispunten, zijstraten e.d. in onze buurt zijn soms onoverzichtelijk door het hoge onkruid. 

Er zijn buurtverenigingen, ga met deze mensen om tafel zitten. Maak dit bespreekbaar. Er zullen best mensen zijn die 
willen helpen. Stel desnoods een klein budget beschikbaar voor evt. de jaarlijkse buurt BBQ. Zo maak je de mensen 
ook betrokken bij hun eigen omgeving. 

Er zijn genoeg mensen die werkeloos thuis zitten en graag willen werken. Laat ze maar aan de slag gaan in onze 
gemeente met onkruidbestrijding. Beter voor iedereen en een leefbare wijk. 

Er zijn genoeg mensen met een beperking die heel graag willen werken maar niet aan het werk komen, bij deze 
mensen zit ook nog een subsidie van het rijk. Ga a.u.b. met deze mensen aan de slag, je maak ze gelukkig en zijn weer 
blij dat ze werk hebben en ook weer onder de mensen komen. het gaat vooral om mensen die lang hebben gewerkt en 
nu niet meer kunnen werken in hun beroep( 40 tot 65 jaar) ,doe iets met deze groep mensen ze worden aan hun lot 
over gelaten. Dat is mijn ervaring. 

Er zijn nog steeds plekken waar geen huizen zijn bij fietspaden en bruggetjes en speelvelden. Hier voelt niemand zich 
verantwoordelijk voor. Dit zou wel een taak van de gemeente kunnen zijn. 

Er zijn nog voldoende mensen die dit graag zouden willen met behoud van hun uitkering, en eventueel aangestuurd 
kunnen worden door een professional, die het groepje mensen aanstuurt en begeleid in deze werkzaamheden 

Er zijn ook alternatieven voor onkruidbestrijding, zoals b.v. wegbranden!!! Bij een natte zomer dient men vaker te 
bestrijden.... 

er zijn ook milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen zoals stalen roterende borstels en stoom 

er zijn vast mensen die nu geen werk kunnen vinden die graag een vaste aanstelling willen bij de gemeente om dit 
werkte doen. 

Er zijn veel mensen zonder baan .Geef hun de verantwoording om hun straat netjes te houden. Of in elk geval een 
gedeelte. 

Er zijn veel mensen zonder werk. Ook asielzoekers zouden hier werkzaam kunnen zijn. Het is geen minderwaardig 
werk en het is beter om zinvol bezig te zijn, dan om thuis te zitten. Een praatje maken met de mensen uit de buurt 
behoort ook tot de mogelijkheid. 

Er zijn voldoende gemotiveerde mensen die een uitkering hebben en om wat voor reden dan ook niet aan het werk 
kunnen of mogen. Laat deze mensen een paar uurtjes per week wat doen voor de wijk waarin ze wonen. Dit heeft als 
neven effect meer sociale contacten in de buurt voor deze mensen. 2 vliegen in 1 klap. 

Er zijn voldoende mensen beschikbaar om hier aan mee te werken. Voorbeeld; uitkering trekkers, asielzoekers. 

Er zijn voldoende niet chemische middelen om onkruid te bestrijden op plekken waar dat tot overlast leidt. Natuurlijk 
is het ook een taak van de burgers, maar de gemeente mag gerust het voortouw nemen hierin. Andere grotere 
projecten uitstellen/niet door laten gaan maken dan wel geld  hiervoor vrij.  

Er zijn voldoende uitkeringsgerechtigden die werkritme moeten krijgen/behouden. deze zouden voor het verkrijgen 
van de uitkering best aangezet mogen worden tot het mede schoonhouden van de gemeente. Gevolg is tweezijdig. 
Enerzijds schonere stad, anderzijds zal het de uitkeringsgerechtigde stimuleren sneller een baan te zoeken. 

Er zijn voldoende WAA en WSW mensen beschikbaar. Doe zelf (of mijn echtgenote) het stuk trottoir voor en achter 
huis. 

Er zijn wel degelijk goede middelen verkrijgbaar . een goed middel biologisch afbreekbaar toegestaan is Ecostyle 
Ultima. o.a. bij Mertens Horst verkrijgbaar. Ten tweede Veel mensen hebben geen tijd en geen interesse om onkruid 
en dergelijke te ruimen. en zo wie zo Buitenlanders algemeen helemaal niet . Kijk ook eens naar bochten en 
buitengebieden ,daar is het vaak onveilig door te laat te schonen. 

Ervoor zorgen dat de bestrating intrinsiek onkruid vrij blijft bijvoorbeeld door de constructie aan te passen. 

Eventueel externe bedrijven onkruid laten bestrijden met niet chemische middelen(bv kokend water) 

Eventueel een lager onderhoudsniveau in de wijken en de burger meer inschakelen. 

Extra  budget  vrijmaken 

extra budget 

extra budget 

Extra budget 

extra budget 

Extra budget 
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Extra budget  vrijmaken in ieder geval voor de winkelstraten 

extra budget en minder uitgaven aan bijv. stadskantoor en dergelijke dure projecten, die met dezelfde kwaliteit veel 
goedkoper hadden gekund. Zeer zeker op locatie kazerneterrein 

extra budget gebruiken 

Extra budget genereren 

Extra budget halen uit hondenbelasting. Hier wordt voor de honden toch niets mee gedaan. 

Extra budget vrij maken 

Extra budget voor niet chemische middelen, maar ook een beroep doen op burger om hun deel van de stoep en straat 
te onderhouden en onkruidvrij te maken. 

Extra budget voor onkruidbestrijding 

Extra budget voor onkruidbestrijding. 

extra budget vrij maken 

extra budget vrij maken 

Extra budget vrij maken 

Extra budget vrij maken voor de onkruidbestrijding. Ik denk dat er genoeg andere gemeentelijke taken/zaken zijn 
waarop flink bezuinigd kan worden. 

extra budget vrij maken voor milieu vriendelijke onkruidbestrijding. 

Extra budget vrij maken voor niet chemische onkruidbestrijding. 

extra budget vrij maken voor onkruidbestrijding 

Extra budget vrij maken voor onkruidbestrijding. De buurt moet er wel netjes uitzien. 

Extra budget vrij maken zoals er al in bovenstaand benoemt wordt 

extra budget vrij maken, een schoon straatbeeld is heel belangrijk. Er wordt steeds meer beroep gedaan op de 
bewoners. 

Extra budget vrij maken, o.a. door betaald voetbalclubs met minder of geen geld te ondersteunen. 

extra budget vrij maken, ook al gaat dat ten koste van andere minder belangrijke zaken! 

extra budget vrij maken. 

Extra budget vrij maken. Het ligt eraan welke gemeentelijke taken dan moeten korten op het budget. Door alle 
belastingen moet het toch mogelijk zijn om creatief te boekhouden. 

Extra budget vrij maken. Misschien ten koste van pr of interne feestjes? 

Extra budget vrij maken. Want niet de je eigen straat waar mensen wonen staat onkruid maar ook de straten waar 
geen mensen wonen. Daar moet ook  bestreden worden. 

Extra budget vrij maken. En bijvoorbeeld geen extra kunstwerken aanschaffen!!! 

Extra budget vrijmaken 

extra budget vrijmaken 

Extra budget vrijmaken 

extra budget vrijmaken 

Extra budget vrijmaken 

extra budget vrijmaken 

Extra budget vrijmaken 

extra budget vrijmaken 

extra budget vrijmaken 

extra budget vrijmaken     vrijwilligers inzetten     verenigingen inzetten     scholieren inzetten     werkelozen inzetten 

Extra budget vrijmaken en dit verdisconteren in de reinigingsheffingen die we nu ook al betalen. Dit betekent dan wel 
meer lasten, maar dit moet dan maar. 

Extra budget vrijmaken voor onkruidbestrijding 

Extra budget vrijmaken voor onkruidbestrijding. Budget beschikbaars stellen voor buurtbewoners die zelf onkruid 
bestrijden 

extra budget vrijmaken voor onkruidbestrijding. Zeker de binnenstad waar veel bezoekers komen moet schoon zijn. 
Een binnenstad met veel onkruid lijkt rommelig en leidt ook tot meer afval op straat. In een schone omgeving zal 
doorgaans minder afval op straat terechtkomen dan in een rommelige omgeving. En de binnenstad is het visitekaartje 
van onze gemeente. 

Extra budget vrijmaken, dat was vroeger ook mogelijk. 

extra budget vrijmaken, en dan maar prioriteiten verleggen bij andere gemeentelijke taken. Verder wens ik meer 
openbare afvalbakken waarin ik het zwerfvuil kan deponeren. 
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Extra budget vrijmaken, evt. ten koste van andere taken. Een schoon en onkruidvrij straatbeeld bevordert de 
leefbaarheid en voorkomt ook nieuwe vervuiling van de straat door burgers. De onkruidbestrijding is dus een heel 
belangrijke taak voor de gemeente. 

Extra budget vrijmaken, veiligheid inwoners staat bovenaan. Door bewoners zelf te laten schoonmaken loop je het 
risico dat niet alles goed weggehaald wordt en er gevaarlijke situaties ontstaan.(ik denk hierbij aan het uitglijden over 
mos op de stoep). Wie is hier dan verantwoordelijk voor? 

Extra budget vrijmaken, zodat er geen gevaarlijke (gladde) straten en stoepen ontstaan. 

Extra budget vrijmaken. 

Extra budget vrijmaken. 

Extra budget vrijmaken. 

Extra budget vrijmaken. Er ligt al zoveel troep op straat en dat ruimen wij rondom ons huis wel op. Ik zie het niet zitten 
om ook nog onkruid te gaan verwijderen. 

Extra budget vrijmaken.  
OF 
De gemeente kan ook, als proef, korting geven op bijv. onroerendzaakbelasting en dan als tegeneis van de bewoners 
vragen om het onkruid in de eigen straat weg te halen. Na een jaar evaluatie 

Extra budget vrijmaken. Creatie van werkgelegenheid. 

Extra budget vrijmaken. De burgers betalen immers voldoende belastinggelden die hiervoor aangewend kunnen 
worden. 

extra budget vrijmaken. het gaat niet lukken om iedereen mee te laten helpen. zijn altijd dezelfde mensen die het wel 
doen. Kijk maar naar opruimen van hondenpoep. 

Extra budget vrijmaken. Je wil toch dat de stad een 'schone' uitstraling heeft! 

Extra budget vrijmaken. Taakstraffen i.p.v. Rommel opruimen onkruid opruimen. WIJ ruimen ons stukje straat meestal 
netjes op, maar 99% van onze buurtbewoners niet. Dus je kunt het niet bij de burgers neerleggen. 

Extra budget. 

Extra budget. Ofschoon onkruid een natuurlijk gegeven is zal dit toch als 'verloedering' overkomen en mogelijk extra 
'straatafval' aantrekken, waardoor weer andere kosten kunnen ontstaan. 

extra budgettering 

extra bugel vrij maken 

extra geld vrij maken voor onkruidbestrijding. Zoveel onkruid zoals de gemeente Venlo heeft is geen visite kaartje voor 
de gemeente. Venlo is nu de groenste stad maar dan op het gebied van onkruid. 

Extra geld vrijmaken 

Extra geld vrijmaken. Ik vind de uitstraling van de stad erg belangrijk. Geen onverzorgde binnenstad/Maasboulevard 
met onkruid en overvolle prullenbakken/afval op de grond. 

Focussen op plekken waar onkruid storend is. Op overige plekken de frequentie van onkruidbestrijding omlaag 
schroeven. 

Gebruik maken van antiworteldoek onder bestrating. Zoeken naar meer ecologisch verantwoorde methoden (azijn?). 
Andersoortige bestrating. 

gebruik op tijd  op klein onkruid natuur azijn bij droog weer werkt goed in de biologische teelten  
distels en  Canadese fijnstraal maaien langs wegen en op braak liggend  terrein voor de bloei maaien met regenachtig 
weer om verspreiding te voorkomen 
meer vuilnisbakken langs de bike way  rommel is nog erger dan onkruid 

Geen chemisch onkruid verdelger dat gevaarlijk is voor dieren, bv honden 

Geen chemische middelen, maar natuurlijke middelen gebruiken in de bestrijding. 

Geen chemische middelen, verder wat mogelijk is 

geen commentaar weet niet 

geen idee 

Geen extra budget 

Geen extra budget vrijmaken, dan maar iets meer onkruid. 

Geen extra budget vrijmaken. Misschien op meer plaatsen kunstgras leggen, zoals op vluchtheuvels langs de 
Krefeldseweg. Probeer selectiever te bestrijden, in woonwijken meer door bewoners zelf laten doen. 

Geen extra budget, maar samen eruit komen om hetzelfde niveau te bereiken. 

Geen extra geld budget vrijmaken ten koste van andere gemeentelijke taken. Goede samenwerking met justitie om 
mensen die een straftaak hebben in te zetten om onkruid te bestrijden. 
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geen fietspaden van klinkers of tegels maar verharde fietspaden 

Geen gebruik maken van chemische middelen maar mechanisch. 

Geen geld verkwisten aan buitenlanders. Elke euro die dit volk krijgt is er 1 teveel.  

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

geen idee 

Geen idee 

geen idee 

Geen idee, als ik me ergens aan stoor probeer ik het te verhelpen. Maar de leeftijd gaat ook een rol meespelen. 
Misschien een idee om de jeugd op scholen te informeren en vrijwilligers in te zetten bij overlast? Verder zie ik  zelden 
onkruid waar ik me aan stoor in mijn omgeving dit in tegenstelling tot afval op straat. Tip: Ga eens kijken tussen de 
struiken bij de rotonde voor de Sint Hubertuskerk in Blerick, dan schrikt u als u ziet wat voor troep, vooral bierblikjes, 
daar tussen de begroeiing wordt gedumpt. 

Geen idee. 

Geen idee. Overleggen meg buurt wat zij kunnen en willen? En dit faciliteren i.c.m. inzet gemeente met hun 
bestrijdingsmiddelen 

geen idee. vast wel mensen die zich daar in willen verdiepen. Voor mij totaal onbelangrijk 

geen mening 

geen mening 

geen mening 

geld goed besteden en kijken waar het echt nodig , in buurten waar onderhoud door de bewoners plaats vindt niets 
doen en daar waar het wel nodig is verwijderen. 
bewoners aanspreken indien hun struiken/bomen zorgen voor overlast op het trottoir 

geld uitgeven aan belangrijke zaken zoals onkruid bestrijden enz. en niet op kunstwerken op straat enz. 

Geld voor vrij maken is wel bepalend voor de stad 

Geld vrijmaken 

geld vrijmaken 

gemeenschappelijke plaatsen zoals centrum door gemeente: regelmatig 
overige: af en toe vegen/branden 
eigenstukje trottoir zelf schoonhouden.  
Buurt waar ouderen wonen door de gemeente schoonhouden. 

gemeente is verantwoordelijk voor goed onderhoud op plaatsen waar geen bewoning is, denk aan invalswegen etc. 
Bewoners kunnen hun eigen omgeving onkruid vrij houden 
Gemeente Venlo rekent de hoogste hondenbelasting, welk geld niet alleen gebruikt wordt voor bv 
hondenspeelweides. Inwoners van Venlo betalen als genoeg gemeentelijke belastingen een betere verdeling van deze 
inkomsten misschien??? 

Gemeente zou bewoners moeten stimuleren om bij toerbeurt parkeerplaatsen, pleintjes etc. onkruidvrij te maken 

GEMEENTERAAD KAN BESLUITEN OM EXTRA BUDGET VRIJ TE MAKEN VOOR DE ONKRUIDBESTRIJDING. 

gereedschap ter beschikking stellen en de bewoners mee laten werken 

Gewoon alles netjes bijhouden, ouderen langer thuis  dan moet de gemeente haar verantwoording nemen en zorgen 
dat stoepen en straten netjes zijn zonder obstakels,. Want wie komt de oudjes helpen als ze hierdoor vallen.? 

Gewoon blijven bestrijden. Ook al omdat veel onkruid zorgt voor scheve en ongelijk liggende tegels en klinkers. Dus 
gevaarlijk voor de burger 

gewoon blijven door gaan met dat spul wat ze gebruiken want mensen moeten niet klagen over help ik word ziek ik 
krijg kanker en dergelijke want dan kun je ook niks meer eten mag je nooit meer naar buiten want alles is wel verkeerd  
onderhand dus ik zeg ga gewoon door met dit materiaal want stel je bent 80 jaar je kunt niks meer of weinig nou dan 
ziet het er nog beeldschoon uit en tegenwoordig moet je werken tot je 67e dus de buren van die persoon heeft er ook 
geen puf meer in om voor zijn 80 jarige buurman de stoep of dergelijke schoon te maken 

gewoon doorgaan waar ze mee bezig waren 

Gewoon doorgaan zoals het was. 

Gewoon er op staan chemisch te verwijderen, anders wordt het toch een grote troep. 

Gewoon haar verantwoording nemen en dus blijven zoeken naar een financieel verantwoord alternatief  



 

 
38 

Gewoon het werk waarvoor we belasting betalen: Net als vroeger onkruid bestrijden. Focus moet liggen op dienstbaar 
zijn richting de burgers. Daar moet geld aan worden besteed, niet aan prestige projecten.  

Gewoon in samenwerking met de bewoners zorgen voor een acceptabel niveau van straten en trottoirs niet minder 
ook niet beter 

Gewoon netjes weghalen. Dit is een buurt waar mensen hun vuil op straat gooien als daar ook nog continu onkruid bij 
staat is die laatste 5 procent aan woonplezier ook al weg. Mensen willen hier niet wonen... Mensen moeten hier 
wonen 

Gewoon wat meer laten groeien wat er groeit, en pas in actie komen als het storend of gevaarlijk wordt. Dus gewoon 
wat meer accepteren en de bewoners zelf ook eens wat laten doen aan hun eigen stoep. 

Gewoon zorgen dat de straten en trottoirs er netjes uit blijven zien. We hebben in Arcen sowieso de indruk áan de 
laatste mem' te hangen als het om onkruidbestrijding en de plantsoenen onderhouden gaat. E.e.a. zou wat mij betreft 
ten koste mogen gaan van het overdreven veel onderhoud in de stad Venlo zelf. 

gezonde mensen met een uitkering verplichten om bij die mensen die het zelf niet kunnen daar  de zaak op orde te 
brengen 

Goed overwegen welke gemeentelijke taken prioriteit hebben. 

Goed plan van aanpak samenstellen voor de gehele Gemeente zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is 

goede keuzes en afwegingen maken zodat de gemeentelijke taken acceptabel kunnen worden uitgevoerd 

Goedkopere oplossingen zoeken. 

Goten schoonhouden kan met gemeente-agens voorzien van ijzeren vegers. Deze zouden wellicht ingezet kunnen 
worden op plekken waar het onkruid welig tiert. Voorts zijn er ook niet-chemische middelen, die effectief vele soorten 
onkruid kunnen bestrijden, zoals bijvoorbeeld schoonmaakazijn, mits het onkruid al niet te hoog is kunnen opschieten. 
Een tijdige bestrijding - als het onkruid nog jong en klein is - vergt minder werk, minder mankracht en minder inzet van 
materieel en is dus goedkoper. 

Groencommissie voor de buurten instellen. Deze maakt met gemeente-afdeling voor groenvoorziening plannen en 
probeert inwoners in de buurt te activeren voor groenonderhoud en ook eventueel onkruidbestrijding. 
Budget niet verhogen. 

Grof onkruid verwijderen met natuurlijke producten . 
Weinig onkruid door de bewoners verwijderen, als iedereen zijn stoep bij de voordeur schoonhoud is iedereen 
tevreden 

Handmatig verwijderen, verschaft ook weer werkgelegenheid 

Harde veegmachines en onkruid weg branden 

Heel veel werkelozen inzetten met een stalen borstel met steel, van 9 tot 12 en van 1 tot 4 uur en ik ben ervan 
overtuigd minder criminaliteit betere gezondheid dus het mes snijdt aan twee kanten. 
Minder uitgave door de verzekeringsmaatschappijen en minderuitgave door de zorgverzekeraars. 

helpen buurtcommissies in te stellen die in gezamenlijkheid met de gemeente hun straat schoonhouden..? 

Het beeld en de beleving van groen in zijn algemeenheid is gerelateerd aan gezondheid, wat al in diverse 
wetenschappelijke studies in aangetoond. Ook het gevoel van veiligheid wordt vergroot als het groen, maar ook 
bijvoorbeeld afval, verlichting in de straten en dergelijke van goed kwaliteit zijn. Naar mijn mening daarom budget vrij 
maken om bovenstaande te realiseren. 

Het besluit aanvechten en gewoon doorgaan met de chemische onkruidbestrijding. 

Het bestrijden van onkruid helemaal loslaten. Voor mij persoonlijk geldt: ik doe het nu toch al zelf, omdat ik nooit 
iemand van de gemeente zie. Iedereen verantwoordelijk houden voor z'n eigen omgeving, net zoals het oprapen van 
zwerfvuil. 

Het geld dat wordt bespaard bij de rioolwaterzuivering gebruiken om het onkruid mechanisch of met een brander te 
verwijderen. 

Het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden, er moeten keuzes gemaakt worden, ik accepteer wat er besloten word 

Het hangt er van af hoeveel dat extra budget is en voor wat het ten koste gaat.  
Kijk, onkruid in onze straat kunnen we wel met de bewoners aanpakken. Maar in binnensteden.......?? 

het hoeft niet helemaal onkruidvrij te zijn, het moet wel netjes zijn. 

Het huidige peil zo veel mogelijk handhaven. Geen of maar zeer beperkt extra budget vrijmaken. 

Het inzetten van werklozen voor het verwijderen van straatvuil en onkruid lijkt me een goede ontwikkeling. Werklozen 
hebben werk om handen en dragen bij aan een fijne omgeving en werkende zien dat werkloze ook iets doen voor hun 
uitkering. 
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het is belangrijk dat de openbare plekken, zoals straten, pleinen goed verzorgd eruit zien, anders krijg je snel een 
verloedering, en gaat iedereen zich ernaar gedragen.  
misschien is mechanisch onkruid verwijderen of wegbranden een goede optie. 
deze optie heb ik hier niet genoemd zien worden. 

Het is een goede zaak dat er geen chemische middelen meer gebruikt mogen worden, eindelijk!!! 
Ik vind het aanvaardbaar als het straatbeeld naar niveau C gaat. Dan hoeft er misschien geen extra budget vrij gemaakt 
te worden. Overigens vind ik het zwerfvuil in het straatbeeld veel storender dan het onkruid. 

Het is een keihard gegeven, dat er zeer vele fietspaden en wegen langzamerhand steeds smaller worden en door het 
onkruid vele veiligheid situaties met grote sprongen toenemen.  
En dan kom je altijd weer op hetzelfde punt:  geen voldoende onderhoud kom je vanzelf tegen na jaren en de kosten 
stijgen alleen maar exorbitant 

Het kan een leuke activiteit zijn voor basisscholen. Of het kan een straftaak worden. 

Het kan niet zo zijn dat een straat of stadsbeeld een verloederde uitstraling gaat krijgen doordat onkruid op den duur 
torenhoog uit kieren en gaten gaat komen. Overigens zal veel onkruid ook een negatief straat of wijkbeeld gaan geven 
hetgeen openbare vervuiling daarmee ook doet uitdagen. Het is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid 
waarbij wij als burgers van de stad natuurlijk ook onze eigen straat / buurt schoon kunnen houden. De gemeente mag 
echter niet te gemakkelijk zeggen dat bij verbod op chemische bestrijdingsmiddelen duurder niet chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten worden die ten koste gaan van andere gemeentelijke taken. Ik wil u wel helpen 
meedenken in het opheffen van bepaalde gemeentelijke bureaus die handen vol geld kosten en geen enkel effect 
hebben op de leefbaarheid van de stad. 

Het maximale niveau van onkruidoverlast vaststellen, en dat kan verschillen, wijk t.o.v. centrum, toegangswegen e.d., 
daar middelen voor vrijmaken. Burgers duidelijk informeren dat de ruimte om de woning, net als bij sneeuwoverlast, 
de eigen verantwoording is. 

Het moet beheersbaar blijven. Dit kan alleen door andere methodes toe te passen zoals heet water met detectie en 
borstelen. Ook stoom is een mogelijkheid. Het onderhoud zal daardoor zeker 5 keer duur der worden.  
Uitgangspunt blijft dat de vegetatieve beheersbaar blijft anders ontstaat zode vorming en ontstaan er gevaarlijke 
situaties. 
Omvormingen en andere inrichtingen moeten meer aandacht krijgen. 
het onkruid handmatig of machinaal verwijderen 

Het onkruid op de meest effectief mogelijke wijze bestrijden. Ook als dat extra kosten met zich meebrengt. 

het onkruid op straat en stoepen wieden en voor het wieden van trottoirs en gemeente perken de buurtbewoners op 
vrijwillige basis proberen in te schakelen. 

het onkruid rustig iets meer laten groeien.. 

het onkruid sowieso bestrijden, vind een zo efficiënt mogelijke manier, desnoods duurder 

Het onkruid valt reuze mee, maar we zien op de Prinsessesingel fietsen die al maanden geparkeerd zijn bij de rekken. 
Voor het straatbeeld zou het goed zijn om die te verwijderen. 

het onkruid verwijderen met niet-chemische middelen. Het vaker verwijderen van onkruid zorgt ervoor dat de buurt er 
beter uitziet 

Het onkruid verwijderen op fietspaden. De mensen in een straat kunnen goed de stoep voor hun huisdeur 
schoonhouden. Bij verzorgingshuizen kan de gemeente dit weer onderhouden. 

het onkruid zoveel mogelijk blijven bestrijden. bv met verbranden. als de centen op zijn , gaan we volgend jaar verder. 

Het probleem aanpakken i.s.m. de bewoners door bijvoorbeeld de niet-chemische middelen beschikbaar te stellen, 
zodat we het daar waar nodig zelf aan kunnen pakken zonder p kosten te worden gejaagd. De gemeente bespaard 
hiermee op manuren. 

Het schoonhouden van vorenstaande onderdelen van de openbare ruimte is van groot belang. Het niet bijhouden 
daarvan, nodigt uit tot verdere verloedering.  Dus.... goed onderhoud blijft geboden. 

Het straat beeld is het eerste wat men ziet, is het rommelig dan maakt men er zelf ook een zooitje van, is het netjes 
dan ruim je het zelf ook op of houdt het schoon. 

Het straatbeeld, onderhouden van woonomgeving is belangrijk voor woongenot. Als het rommelig is, verloedert 
voelen mensen zich minder aangesproken eigen verantwoordelijkheid hierin te dragen. De hoofdtaak ligt bij de 
gemeente.  Fietspaden en parkeerplaatsen, daar voelen bewoners zich niet verantwoordelijk voor. Kan er vanuit 
parkeerkosten geen geld worden vrijgemaakt om de bestrating schoon te houden? 
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Het verbieden betekend misschien in het begin meer klachten van bewoners. Maar uiteindelijk als zij zo een hoge 
eisen stellen aan hun directe leefomgeving, dan mogen ze daar ook verandering zelf in aanbrengen en 
verantwoordelijkheid nemen. Dit jaar organiseer ik voor de eerste keer in onze straat een straatfeest op de 
welbekende burendag. Een geschikt middel en moment om met elkaar afspraken te maken en dingen te ondernemen 
in een vorm van gezamenlijke activiteiten in de omgeving om voor een prettiger leefklimaat te zorgen. Maar ik vind 
het verbod dan te beperkt. Er moet ook dan een verbod op het gebruik van chemische middelen komen bij de mensen 
thuis. Wat heeft het nut anders om het te verbieden voor de gemeente, maar voor de burger niet? Dat is dweilen met 
de kraan open. 

Het vervelende van dit soort zaken is altijd, dat "men" zich niet verantwoordelijk / aangesproken voelt om hierin zelf 
actie te nemen. Voor de meeste buurtbewoners is het toch "een zaak die ons niet aangaat, de gemeente dient 
hiervoor te zorgen". Het initiatief tot verdere actie ligt dan toch altijd bij dezelfde groep mensen, die zich wél 
aangesproken voelt. Misschien dat acties vanuit het Huis van de Wijk wel een effect kunnen hebben op een grotere 
groep mensen? 

het werk overlaten aan de WAA, vrijwilligers etc, maak er een baan met toekomst van, de werkende mens heeft het al 
druk genoeg 

Het woord bezuinigen kan ik niet meer aanhoren. Er is geld genoeg. 

Het zelfde bedrag besteden aan niet chemische middelen. 

hetzelfde als met het zterfvuil, laat bewoners, vrijwilligers dit dan ook doen en geef hun een kleine vergoeding om na 
een schoonmaak actie, gezamenlijk  bv een kop koffie met vlaai te nuttigen, brengt tevens samenhorigheid tot stand 

Hoe dan ook bestrijden. Want doet men dit niet zullen wegen eerder kapot gaan, goten dicht groeien enz enz wat 
weer nieuwe kosten zal veroorzaken 

hoe heeft de gemeente vast gesteld dat het werken met niet chemische middelen het straatbeeld verandert of dat 
niet chemische middelen minder goed werken,....daar wil ik graag een verslag van zien. 

hoe meer we betalen (WOZ) hoe minder er wordt gedaan, het openbaar groen is en blijft een taak van de gemeente. 

Hoe minder de gemeente bijdraagt aan het aanzien en uiterlijk van leefomgeving hoe minder bewoners daar ook zelf 
aan doen, goed voorbeeld doet goed volgen! Jullie doen jullie best er maar voor en houd het binnen budget, daar 
zitten jullie toch voor. 

Hoe vaak per jaar moet de gemeente onkruid bestrijden ?  Misschien eenmaal in een langere periode door de 
gemeente en de andere tijd door de burgers. Bijvoorbeeld d.m.v. azijn te gebruiken. Sinds korte tijd weet ik uit 
ervaring dat dit zeer goed werkt. 
De burger verplichten om de stoep (niet de straat) en eventueel de parkeerplaatsen waar zijzelf altijd gebruik van 
maken, onkruid/mos -vrij  en schoon te houden. Door regelmatig te vegen komt er minder onkruid op. 
Ik ben van mening dat de Gemeente de juiste keuze zal maken. Succes! 

hoge prioriteit geven aan onkruidbestrijding -> met name in de binnenstad. Zo niet, dan stoot dit toeristen en andere 
niet-Venlonaren behoorlijk af. 
In de woonwijken zou men een proef kunnen opstarten om de bewoners in te schakelen om twee of drie maal per jaar 
een gezamenlijke 'schoonmaakdag' te houden. Als het geen succes wordt, kan men nog altijd naar alternatieven 
kijken, zoals in de vraagstelling geformuleerd. 

I.h.k.v. Venlo Schoon toch maar extra budget vrij maken 

ieder voor zijn eigen deur 

ieder wijziging van beleid moet budget neutraal worden opgevangen. bij nieuwe (of vernieuwing) bestrating en 
beplanting van parken en perken onkruid vermijdende methoden en materialen toepassen... bv... overal wortel doek 
toepassen, andere tegels en meer struiken die onkruid tegenhouden....etc. 
fietspaden, parkeerplaatsen zoveel mogelijk van asfalt. 
Uitkeringstrekkers verplicht in plantsoendienst inzetten. 

Iets groter budget is acceptabel. Kwaliteitsniveau C past daar dan ook bij. Het mag niet tot onveilige situaties leiden 
(uitzicht op kruisingen belemmeren). Zet alternatief gestraften in voor deze taken. 

Iets meer budget gebruiken en vrijwilligers uit de eigen straat oproepen mee te helpen  en / of straatbewoners 
medeverantwoordelijk maken voor hun eigen stukje straat. 

Iets meer onkruid is geen probleem 

iets meer onkruid toestaan; minder vaak verwijderen 

Iets minder effectief mag wel. (Op sommige punten is het nu al niet effectief.) Maar het mag niet glad worden en het 
moet er net uit blijven zien, vooral in de 'toeristenpunten' van de stad (o.a. centrum). 

Iets minder vaak komen bestrijden! 
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Ik ben liever gezond, het onkruid mag groeien waar het lastig te verwijderen is. Ik weet dat Roundup een grote 
kankerverwekker is en zuiver water is noodzakelijk. Bovendien zou het tot meer lichaamsbeweging leiden, indien 
iedereen meer fysiek aan de onkruidbestrijding doet. Prima dus ook voor mensen met een straftaak! 

Ik ben nog iemand die mee kan helpen, maar het moet geen verlichting worden voor alle inwoners. Hierbij denk ik aan 
ouderen, invaliden e.d. Mensen die helpen bij de taken van de gemeente moeten een korting krijgen op de gemeente 
belastingen. 

Ik ben van mening dat er op dit moment genoeg mensen thuis zitten die evt. de gemeente kunnen ondersteunen met 
het verwijderen van onkruid. Genoeg mensen die geen werk hebben en dit ook niet zoeken die verplicht mee kunnen 
helpen. 

Ik ben zelf betrokken bij het RIVM en ben zelf BREEAM-specialist voor bestaand vastgoed. Ik ken de mogelijkheden en 
onmogelijkheden en de gevolgen zeer goed vanuit mijn vakgebied. De burger wil een duurzame maatschappij. Dit geld 
zowel voor vastgoed/energie/leefomgeving. We moeten minderen. Dit geld op veel vlakken en zeker voor chemische 
bestrijdingsmiddelen. Het is niet meer van deze tijd om zaken schoon te willen houden (drinkwater/bodem/lucht) 
terwijl we aan de andere kant er chemicaliën in blijven duwen en denken dat dit wel verdunt zal wordt en daardoor 
niet meer schadelijk zal zijn. Zo werkt het niet. De chemicaliën blijven voorgoed in het milieu. We moeten dus als 
maatschappij niet meer een steriele leefomgeving moeten willen. Een beetje meer groen op de stoep en op straat is 
helemaal niet schadelijk. We moeten hier aan wennen. Ik ben totaal geen voorstander van chemicaliën. Als iedereen 
wat mee helpt is alles zo weg en dat doen wij bij ons in de straat al. Ik erger me ook aan mensen die wel chemicaliën 
gebruiken op hun oprit en op hun stoep. Ook het gebruik door burgers moet gestopt worden. Je kunt het spul overal 
kopen en iedereen doet alsof het niets voor stelt. We zijn te verwend geworden. Wel willen we alles groen hebben en 
liefst zo netjes mogelijk. Van de andere kant mag het niets kosten en moet alles netjes zijn. Dit kan niet. Laten we 
allemaal geen chemicaliën meer gebruiken om onze stoep te ontdoen van onkruid. Het kan namelijk ook zonder!! Niet 
te geloven dat je onkruid ook met de hand kunt verwijderen. Het hoeft niet steriel uit te zien. 

Ik denk dat het straatbeeld ook erg belangrijk is. Rommel blijft in het onkruid hangen. 

Ik denk dat het zeer verstandig zal zijn om extra budget vrij te maken voor onkruidbestrijding want ik vind dat er zijn te 
weinig mensen in Venlo zijn, die effectief iets aan onkruidbestrijding doen! 

Ik erger me al groen en geel aan het zwerfvuil in de gemeente en dan bedoel ik vooral in gebieden waar geen 
woonhuizen staan. Heb ik een keer een mail gestuurd naar gemeente Venlo maar dan krijg je een standaard antwoord 
dat de gemeente bezuinigd en dit een taak van de bewoners is. Als ik van tegelen naar Venlo fiets over de weg langs 
het ziekenhuis is het een bende. Dit zie ik in andere gemeentes niet zo erg. Dus ik heb geen mening meer over wat de 
gemeente in deze situatie van het onkruid bestrijden moet doen 

Ik gebruik azijn als onkruidbestrijding. Gemeenten kan ook vriendelijkere producten gebruiken. Samen voor een 
schonen straat. 

ik gebruik zelf geen chemische middelen in mijn tuin, er zijn alternatieve en die hoeven niet duurder te zijn, gewoon 
bijhouden dat scheelt in werk en middelen, er zijn genoeg mensen die geen werk hebben en die toch bezig willen zijn, 
is het een idee om hier iets mee te doen?? 

Ik heb al vaker doorgegeven dat in ons straatje, Aerdberg 1 t/m 5a op Steyl NOOIT geveegd wordt door de gemeente. 
Al jaren niet meer! Indien de gemeente dit in de toekomst wel laat doen ben ik de eerste die bereid is om mee te 
helpen aan een schonere buurt. Het is dus helemaal aan jullie. 

Ik heb daar zo mijn bedenkingen over ..... ik zelf veeg en haal onkruid weg en probeer mijn stukje goot schoon te 
houden is erg lastig als je als buurt bewoner ut alleen doet en dan heeft het weinig effect er zullen er genoeg zijn die 
het niet doen en dan ga ik mij afvraag Hoe ziet het er over een tijdje er uit 

ik heb eerlijk gezegd geen idee 

Ik heb geen flauw idee, ik vind het in mijn wijk niet zo erg en de stoep en de afvoer langs de stoep doe ik altijd al zelf. 
Fietspaden moeten vrij zijn van onkruid want dat kan gevaarlijk zijn. Parkeerplaatsen en wegen vind ik niet zo nodig 

Ik heb geen idee. Maar dat het onkruid bestreden moet worden vind ik wel. Het waait over naar andere tuinen. Trekt 
ook ongedierte aan. Dan maar andere gemeentelijke taken wat minder. Zoals: grenswerk, dure beelden, dure 
projecten in de binnenstad, het kazerneterrein wat al veel gekost heeft etc. etc. Voor schone straten betalen wij 
belasting en dat zou ik graag terug willen zien in de straat. 

Ik heb sterk de indruk dat de gemeente zich maar zeer marginaal inzet tot het verwijderen van onkruid. Het zal dan 
ook niet veel uitmaken wanneer de gemeente stopt met het verwijderen van onkruid d.m.v. chemische middelen. Zeer 
zelden zie ik een persoon bezig met een vlam. Lijkt me afdoende in mijn wijk. De niet verharde delen van de openbare 
ruimte zien er, volgens mij redelijk uit. 
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Ik persoonlijk zou er wel geld voor over hebben om het straatbeeld in de hele gemeente netjes, dus zo veel mogelijk 
vrij van onkruid te houden 

Ik vind dat de gemeente steeds minder doet. Strooien als het vriest wordt niet op de binnenwegen gedaan. Als ze nu 
ook geen onkruid meer opruimen dan ben ik benieuwd hoe de straten er over een jaar uitzien!  

Ik vind dat er extra budget voor moet komen. Dit omdat het straatbeeld erg belangrijk is. Iedereen wilt toch in een 
schone stad wonen! 

Ik vind de hondenpoep, het plastic en blikjes en andere dingen die er zomaar op straat en in parkjes liggen veel erger, 
belangrijker dat er daar budget voor komt (en blijft) dan voor onkruidbestrijding 

Ik vind dit toch en taak van de Gemeente om dit bij te houden. Wij houden zelf ons eigen trottoir schoon zijn nog van 
de oude stempel ! Echter 80 procent doet dit niet en gaat echt geen wegen en trottoirs schoon maken. Als openbare 
ruimtes er slordig bij liggen zal dit nog meer uitnodigen tot rotzooi en dat ligt er al genoeg. 

Ik vind het belangrijk dat de straten en stoepen er verzorgd uit zien. Mijn mening is dat er dan maar meer budget moet 
worden vrijgemaakt, evt. Ten koste van andere 'potjes'. Ik denk dat als er meer onkruid overal gaat groeien de meeste 
mensen dit niet zelf gaan bijhouden en er alleen maar meer rommel bij gegooid wordt, helaas. 

Ik vind het de plicht van de gemeente om zaken goed te onderhouden. Betalen wij ook voor. 

Ik vind het goed dat ze geen chemische middelen meer gebruiken. De gemeente kan de burger uitleggen hoe en met 
welke niet chemische middelen hij het zelf netjes kan houden. Ik denk dat de gemeente mede verantwoord elijk is voor 
onkruidbestrijding, maar dan misschien minder frequent te werk gaat. En daar waar nodig.... op sommige plaatsen 
groeit nl meer onkruid dan op andere. De burger kan dan zelf aanvullen, wanneer hij/zij dit nodig vindt. Ook denk ik 
dat het slim is om een proefperiode te gebruiken. Wanneer het nodig is, kan het dan worden bijgesteld. Ik denk nl dat 
niet in allee wijken de boodschap zal aankomen. Maar geen chemische middelen vind ik prioriteit één! 

Ik vind het prima als onkruid gewoon groeit 

ik vind sommige vragen erg dubieus zoals , "als de gemeente stopt met onkruidbestrijding , wat gaat U dan doen "  dit 
vind ik uitlokken . bij mij komt dat over als zijnde als de gemeente niets doet dan doen we het zelf en dan doet de 
gemeente niets meer, de gemeente Venlo kennende" 

ik vindt het een taak van de bewoner om zijn trottoir en goot zelf bij te houden en de straat is voor de gemeente. 

Ik weet niet 

ik weet niet hoe ze dit moeten oplossen.  misschien in plaats van hondenbelasting  alle burgers een kleine bijdrage 
hiervoor vragen 

Ik wil het wel bij houden maar niet de hele straat. Er zijn ook oudere mensen die die taak niet kunnen doen. Voor de 
netheid vind ik wel dat het voornamelijk de taak van de gemeente is. Misschien mensen inzetten die bijstand genieten 
of die een taakstraf hebben 

Ik zie wel vaker mensen met branders. 

Ik zou  het niet weten 

Ik zou het niet weten 

Ik zou proberen het onkruidniveau iets te laten toenemen eventueel ten koste van ander gemeentelijke taken. 
een tussenoplossing dus. 

Ik zou wel doorgaan met het bestrijden van onkruid want met meer wildgroei blijft er ook meer zwerfafval achter 
hangen, is ook weer een uitnodiging voor honden om hun behoeftes daar te doen en een nette buurt motiveert ook 
andere mensen om het netjes te houden. 

In de gemeente waar ik werk (Maastricht) bestrijdt men onkruid door het weg te branden met gasbranders. Dit lijkt 
erg effectief te zijn maar ik ben niet op de hoogte van de kosten daarvan. Misschien een optie om te overwegen.  

In elk geval de burgers op een positieve manier stimuleren om in elk geval hun eigen stoepen en soms ook een beetje 
verder schoon te maken. Dit geldt overigens ook voor het verwijderen van bladeren of sneeuw indien van toepassing. 
Burgers weten vaak niet dat de gemeente bepaalde taken niet meer doet. Ik hoor vaak genoeg zeggen: Daar komt de 
gemeente toch voor?! Dat die dit maar doen 

Ik zou al eens beginnen met grassen in de berm eerder te gaan snijden/maaien. En niet pas einde mei beginnen te 
maaien. Hierdoor komen er al geen zaadjes die rond kunnen gaan vliegen. Dit voorkomt al heel veel ergernis. Ik heb 
sinds 1-2 jaar veel meer onkruid in de tuin t.o.v. enkele jaren geleden. En als je met andere mensen het hierover hebt 
zeggen zij hetzelfde. Ons idee is dat dit komt doordat er veel te laat begonnen word met gras/onkruid maaien in de 
bermen. en het zaad overal rond kan vliegen.  
Als de veegmachine door de straat komt kan hij dit misschien doen met een machine waar een ijzeren borstel aan zit. 
en dit meteen mee opzuigt/opveegt. 



 

 
43 

ik zou het geld bij VVV terughalen en andere geld vretende projecten stopzetten en niet meer bezuinigen op de 
ouderenzorg en de hondenbelasting zou ik ook afschaffen omdat ik als gehandicapte hondenbezitter financieel 
benadeeld wordt en mijn buurvrouw met haar tuinschijtende katten en de overbuurman met zijn kloteduiven die op 
de auto's schijten die hoeven niets te betalen en dan heb ik het nog niet eens over de bergen paardenstront die je af 
en toe tegen komt, ik vind dat de gemeente Venlo de hondenbezitters met opzet discrimineert, terwijl tal van 
gemeentes niets heffen en ook hun begroting rondkrijgen, maar ja een hond is al jaren een goede melkkoe voor de 
gemeente, kijk naar vroeger bij ons in tegelen en nu in Venlo het is gewoon een schande wat er gebeurt en het meeste 
hondenbelastinggeld verdwijnt ergens waar mijn hond en ik er niets van terugvinden kunnen. hetzelfde gebeurt nu 
met de vroegere cak tegemoetkoming, wat heeft mijn spaargeld en auto in godsnaam met mijn handicap en ziekte te 
maken, ik heb 20 jaar dag en nacht gewerkt als int. chauffeur en wordt daar nu voor gestraft en dat terwijl er 
duizenden  zielige asielzoekertjes met van alles overladen worden, dit is misschien wel een van de oorzaken dat er 
zoveel negatieve reacties op treden, zorg eens eerst voor uw ouderen en gehandicapten zodat ik niet meer met zo'n 
wrang gevoel terugdenk aan de manier waarop mijn moeder overleden is en zorgt u er a.u.b. voor dat ik niet met 
haatgevoelens voorbij een azc moet lopen, dit zijn punten die mensen in de praktijk meemaken en dan wordt er steeds 
meer van de burgers zelf gevraagd; zorg voor jullie ouderen, laat ze zolang mogelijk( met zo weinig mogelijk hulp) 
zelfstandig wonen en dan mag je nu zeggen of je bereid bent om met je rolstoel je stoep onkruidvrij te houden, ik vind 
dat er genoeg hulp hiervoor in de AZC zitten, dan hoeven ze niet van verveling onze dochters en vrouwen lastig te 
vallen en ze dragen OOK iets bij aan de maatschappij!!!!!!! 

In de huidige maatschappij waarin we leven en waarin een ieder zoveel mogelijk en zo lang mogelijk moet werken, om 
aan alle verplichtingen te kunnen voldoen is het tegenstrijdig om van de burgers te verwachten dat zij zelf het onkruid 
op straat e.a. gaat bestrijden. Dus ik zie het als een overheidsprobleem / - taak. De gemeente zal dus ergens een 
middenweg moeten vinden, dus mogelijk iets minder vaak onkruid bestrijden, zonde dat straten e.a. overwoekerd 
raken door het onkruid. 

In de winkelstraten moet t er netjes uitzien, maar dat kunnen de winkeliers ook zelf gezamenlijk gedeeltelijk 
bestrijden, dus onderhoud bij voor hun eigen winkel, maar natuurlijk zullen er altijd plekken blijven die zogenaamd 
algemeen goed zijn. Maar bv een parkeerplaats bij de liep kunnen ze ook zelf moeten bijhouden. Net als bij nobody s 
place de rommel veroorzaakt door klanten of voorbijgangers zelf opruimen. Maar wel dan goedkoper maken t leven 
van de containers bv. Er moet wel wat tegenover staan. Zo zou ikzelf graag zwerf afval opruimen. Maar mijn bak is zo 
al altijd vol 
In een tijd met hogere werkeloosheid kunnen werkelozen ingezet worden bij de onkruidbestrijding. 

In elk geval dat er geen overwoekering plaatsvind op plaatsen waar ouderen en/of andere kwetsbare groepen gebruik 
moeten maken hiervan. Verder natuurlijk de burgers zelf motiveren om voor hun huis en tuin onderhoud te plegen. 

In goed overleg gaan met mensen die kennis van zaken hebben en dan een beslissing nemen. 

In ieder geval ervoor zorgen dat welke beslissing dan ook niet ten koste gaat van verstoppen van afvoer van 
regenafval, want dat neem ik  steeds meer waar: verstopte afwaterputten, waardoor grote plassen water blijven 
staan, met alle gevolgen van dien. 

In ieder geval het onkruid niet laten woekeren. Let wel dat indien onkruid doorgroeit de bestrating flink zal leiden 
omdat de plantenwortels deze omhoog drukt. Uiteindelijk kunnen de kosten van onderhoud bestrating en trottoirs 
dan een aanzienlijk stuk hoger komen te liggen. Dus nu extra budget vrijmaken voor onkruidbestrijding toont visie en 
is op termijn voor wat betreft onderhoud bestrating beslist goedkoper. 

in ieder geval trottoirs goten en fietspaden onkruid vrij houden . 

in iedere geval in de gaten houden dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan zodat mensen [ouderen ]vallen of 
struikelen over oneffenheden en dat de rollator en de fiets zonder problemen over het fietspad of de stoep kunnen . 
nadrukkelijk een beroep doen op de bewoners om ook verder dan de voordeur te kijken naar veiligheid en 
verantwoordelijkheid . 

In onze buurt valt het wel mee met onkruid, maar op andere plaatsen is het echt verschrikkelijk. Misschien daar meer 
op inzetten. Bv omgeving Raadhuis Tegelen, Zilverplak.  
En graag op tijd struiken snoeien die op hoeken staan. Als automobilist heb je soms bijna geen uitzicht op verkeer van 
rechts. Erg hinderlijk. 

in onze straat, Ambrosiuslaan, kunnen meer parkeer vakken gerealiseerd worden, het mes snijdt op deze manier aan 
twee kanten want parkeer gebrek speelt hier ook ~! 

Indien de gemeente het niet meer kan  vind ik dat ieder toch minstens zijn eigen stoep schoon houd  desnoods 
verplichten 
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Indien er als voorbeeld vlak voor mijn huis een perkje aangelegd wordt na t vernieuwen van de gehele straat en stoep, 
en er eigenaren van honden zijn die t leuk vinden hun hond de behoeftes te laten doen, ik mij niet geroepen voel dat 
perkje buiten mijn rugklachten om te onderhouden. Had t helemaal dicht betegeld met een grote bloembak erop, 
zodat er geen uitwerpselen van honden erin terecht komen. Dit is al eens ter sprake gekomen met iemand van de 
gemeente n.a.v. te kleine parkeerplaatsen hier in de straat. De erger die sommige ondervinden van t perkje met t 
onkruid wat alleen maar om geschoffeld wordt en 1 x in lange tijd daadwerkelijk verwijderd wordt.  Ons toen gevraagd 
om dit dan evt. zelf bij te gaan houden: NEE helaas!. 

Indien nodig extra budget vrij maken. Burgers vragen om zelf onkruid te verwijderen. 

Informeer goed bij andere gemeenten, wellicht zijn er slimme ideeën. Maar ook al nauwelijks onderhoud daardoor 
verloedert het straatbeeld nóg meer op de Straelseweg 

intensiever vuil opruimen, dat is de laatste jaren bijna nooit meer gebeurd. het onkruid is m.i. daardoor meer 
opvallend aanwezig, houdt het vuil vast. Dus met z'n allen meer zorg hebben voor onze omgeving. 

inzet van werkelozen in hun straat/buurt, bureau Halt gestraften, en gebruik van niet-chemische middelen 

Is en blijft een taak van de gemeente 

Is naar mijn mening niet door de burgers in te vullen. Wij weten niet waar het budget vandaan moet komen en wat er 
voor gelaten moet worden aan andere gemeentelijke taken. Het is een kwestie van prioriteiten stellen maar als je de 
andere taken niet kent is dat niet mogelijk. 

Je kunt en mag onze stad niet laten verpauperen!!!!! 

Je kunt naast de eigen taak van de gemeente bewoners oproepen om groepen te vormen die van tijd tot tijd het 
onkruid verwijderen. Ik voel hier wel een druk uit deze enquête: ofwel het wordt minder ofwel de bewoners steken 
zelf de handen uit de mouwen. 

Je kunt niemand verplichten om hieraan mee te werken. Toch denk ik dat er wat mensen "aangewezen" kunnen 
worden is een buurt, straat enz. om samen deze taak op te pakken. Gebeurt nu ook al wat meer. Ik vind wel dat dit 
niet ten koste mag gaan van mensen die via de WAA werken. Dit kun je ze niet afnemen. Wellicht een samenwerking 
mogelijk?! 

Je kunt ook borstel machines inzetten, we hebben nog voldoende mensen zonder werk in onze gemeente die toch 
allemaal een uitkering wensen. Is het een optie om deze mensen te begeleiden en werkervaring te laten opdoen en 
uiteindelijk nog iets voor de gemeente te laten betekenen. 

je kunt m.i. niet alles overlaten aan de burger. ik ga het plantsoen in mijn straat niet schoffelen 

Jonge mensen met een WW-uitkering inzetten om de straten netjes te houden 

kan dit mogelijk als werkgelegenheid project opgepakt worden om langdurig werkelozen een bijdrage te laten leveren 

Keukentafel gesprek met mensen die bijstandsuitkering krijgen. Doel van het gesprek: Wat kun JIJ doen voor je 
omgeving? Dit kan zijn ondersteunen van ouderen en gezinnen in de wijk, boodschapje doen, tuin schoonhouden, 
hond uitlaten, kinderen van en naar school brengen, 

Keuzes maken waar het onkruid weg te halen en waar niet, of in mindere mate. Indien nodig wel extra budget 
vrijmaken. 

Keuzes maken. Milieuvriendelijker dan wat duurder. Ten koste van iets ander. 

Kiezen voor een goedkopere alternatieve oplossing 

Kijk naar de gemeente Wijchen daar hangen borden houd uw eigen stoep schoon, zijn er losliggende tegels, wortels 
van bomen neem contact op met de gemeente. Daar doet de gemeente er dan ook werkelijk wat aan!! 

Kijken naar de oorzaak v.h. onkruid en die aanpakken zodat onkruid voorkomen wordt. 

kijken of er nog een ander alternatief is en anders een extra budget vrij maken 

Kijken of lokale buurt initiatieven kunnen worden ingezet maar wel gecoördineerd vanuit de gemeente daar het 
anders uiteindelijk een dood paard wordt. 

Kijken voor alternatieven, bv branden of middels borstels, gebruik maken van manuren van bv werklozen, mensen met 
taakstraf etc. 

kijken waar het echt nodig is en daar de hoogste prioriteit aangeven. 

Kijken wat bewoners acceptabel vinden en daar mee aan de slag gaan. 

kunnen ze niet werklozen of mensen van de bijstand inzetten en deze een klein extraatje betalen 

laat de gemeente vaker in de wijken het onkruid bestrijden. Zijn hier geen middelen voor laat dan eventueel langdurig 
bijstand of  WW ers deze taken uitvoeren met behoud van uitkering. 

Laat de jonge werkelozen dit maar fijn doen, doen ze wat voor hun uitkeringsgeld. 

laat mensen met een uitkering het onkruid weg laten halen met behoud vaan uitkering 
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laat wat meer onkruid groeien. ook op andere plaatsen. brengt meer vogels de stad weer in en daar wordt iedereen 
vrolijk van. 

Laten de inwoners maar wat meer zelf doen. Als het lekker weer is best een leuk klusje. Zo ook een gezellig praatje 
met de buurtjes. GEEN extra budget vrijmaken hiervoor. Besteed dat s.v.p. aan zieken en ouderenzorg. 

Leerlingen uit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs inzetten om in de vorm van stages en leer-werkervaring te 
helpen de stad eindelijk weer op het niveau te krijgen dat we een jaar of 10 geleden bereikt hadden. Daarnaast kan 
i.s.m. ditzelfde onderwijs een bedrijfje opgezet worden waar de leerlingen die hun opleiding hebben afgerond ook als 
relatief goedkope werknemer kunnen worden ingezet. 

leren leven met meer onkruid 

ligt er helemaal aan welke insteek de gemeente volgt, een stad die er niet uitziet wordt door zowel toeristen alsmede 
kopers gemeden en dus minder inkomsten. dus de stad bijhouden en aantrekkelijk houden lijken mij wel prioriteiten. 

M.i. zou de gemeenteraad kunnen besluiten om extra budget vrij te maken voor onkruidbestrijding, rest de vraag 
welke gemeentelijke taken hiervan de "dupe" gaan worden. 

machines aanpassen om met stoom(±200º C) onkruid te bestrijden. 

Machines inzetten met kokend water of branders. Maar of daar het milieu minder van schaadt vraag ik me af. 
Meer bij de buurtbewoners neerleggen: iedereen zijn eigen stukje trottoir schoonhouden. Kan natuurlijk niet overal: 
veel ouderen wonen is dit natuurlijk minder goed mogelijk/ waar minder mensen wonen. Welke andere gemeentelijke 
taken zouden dan minder budget krijgen?. Wanneer chemische middelen particulier verboden? Als gemeente alleen 
hiermee stopt is dat natuurlijk positief maar in hoeverre heeft dit effect als particulier wel gebruik mag maken van 
deze middelen? Ik zou niet kunnen zeggen wat de gemeente kan doen daarvoor heb ik nog teveel vragen  

Meer budget hiervoor 

Meer budget voor onkruidbestrijding en minder budget voor zaken zoals bijvoorbeeld.  VVV Venlo. 

Meer budget vrij maken voor onkruidbestrijding. 

Meer budget vrij maken voor onkruidbestrijding ook al gaat dit ten koste van andere taken. 

Meer budget vrij maken voor onkruidbestrijding. 

Meer budget vrijmaken 

Meer budget vrijmaken (en totale budget evenredig verhogen) én buurten mede verantwoordelijk maken voor het 
opruimen 

Meer budget vrijmaken om in ieder geval het centrum van Venlo onkruid vrij te maken en te houden. 

meer budget vrijmaken voor niet alleen onkruidbestrijding maar ook voor het schoonhouden van wijken 

Meer budget vrijmaken voor niet-chemische middelen lijkt mij redelijk. 

meer budget vrijmaken voor onkruidbestrijding en op andere posten besparen en dit is heel goed mogelijk. 

meer budget vrijmaken want onkruidbestrijding is een gemeenschappelijk belang voor de uitstraling van Venlo daar 
mag dus zeker extra budget voor mogen vrijgemaakt zeker als er zoveel gemeenschapsgeld aan een belachelijk duur 
nieuw stadskantoor wordt uitgegeven 

Meer budget vrijmaken. Een schone, onkruidvrije straat draagt ook bij aan het gevoel van Venloschoon Doodgewoon 
en nodigt dan ook minder uit tot het achterlaten van ander afval, hetgeen weer scheelt in de opruimkosten hiervan. 
Meer doen aan onkruidbestrijding door verhogen van gemeentelijke belastingen. 

meer geld beschikbaar stellen voor bestrijding van onkruid met niet-chemische middelen 

Meer geld besteden aan duurzame middelen en voor een deel ook de burgers betrekken bij het schoonmaken 

meer geld vrijmaken ,want als het door de buurt moet gebeuren maakt de ene wel en de andere niet schoon en wordt 
het toch een zooitje . 

Meer gericht werken . Plaatsen waar onkruid echt overlast veroorzaakt. Vaker aan pakken. Daar waar het minder 
overlast geeft, wat minder vaak doen. 

meer handen inzetten 

Meer inzet van mogelijke werkstraffen om op deze wijze het straatbeeld onkruid vrij te houden. 

meer inzet van werklozen, bewegen. 

meer mensen die al jaren uitkering krijgen of lang werkzoekend zijn inschakelen om tegenprestatie te leveren 

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen voor plantsoendienst. zo heb je een win win situatie. 
Meer mensen integreren en vinden weer structuur in hun leven wat weer kan leiden tot het vinden van een reguliere 
baan. 

Meer mensen met n (verstandelijke) beperking, als dagbesteding, inzetten... Win-Win situatie 
meer mensen uit de WAA dit werk laten verzorgen, dan snijdt het mes vaan 2 kanten 

meer mensen van de WAA groep die dat kunnen inzetten 
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Meer met de bewoners praten zodat zij ook mee helpen hoeft niet allemaal van de gemeente te komen 

Meer met de veegwagens er door. Dat zorgt voor schone goten betere afloop van water. En een nette buurt. Nodigt 
uit om alles zelf ook schoon te houden, maken 
Meer niet werkende mensen inzetten, die kosten als ze niets doen toch ook geld! 

Meer onkruid accepteren, wellicht inzaaien met / verspreiden van eigen mengsel. Bewustwordingscampagne onkruid 
en milieuvriendelijk onderhoud. Alle kunstgras verwijderen waar dat is aangelegd en inzaaien met eigen mengsel voor 
zanderige, voedingsarme bodem. 

meer onkruid afbranden (intensievere verbranding en vaker) Budget afhalen van gratis evenementen die toch alleen 
maar overlast bezorgen, en dit voor betere leefbaarheid en andere doeleinden gebruiken! 

Meer over laten aan de burgers. Met afvalbestrijding gaat dat ook de goede weg op. waarom niet met 
onkruidbestrijding?  
Met wijkoverleggen kijken hoe dat in de buurt uitgezet kan worden. Maak met buurten een wijkplan. 
Meer tolerantie ten opzichte van groen/planten in het straatbeeld.  
Met bewoners het straatbeeld vaststellen met een plan van aanpak en taakverdeling. 
Materiaal en beplanting ter beschikking stellen 
Buurt belonen met een budget of buurtfeest. 

Meer uitgeven aan onkruidbestrijding.  De meeste mensen zijn niet bereid om hun eigen stoep onkruid vrij te houden. 
Waardoor er een rommelige uitstraling  ontstaat 
meer veeg wagens met harde borstels over de stoepen laten gaan en blad/groen/onkruid bakken laten staan/plaatsen. 

Meer verantwoordelijkheden t.a.v. de burger verhogen/verplichten. 

Meer verantwoording bij burgers zelf leggen wat betreft hun eigen directe woonomgeving. Daar waar dit niet mogelijk 
is ligt verantwoording bij gemeente (pleinen, fietspaden, grote parkeerplaatsen enz.) Om kosten te dekken is onkruid 
verwijderen een mooie taakstraf. De gemeente had hier natuurlijk vooraf bij bepalen van budgetten rekening mee 
kunnen houden. 

Meer werkelozen inzetten bij het bestrijden hiervan. Het mes snijdt dan aan twee kanten. 

Meer werken met vrijwilligers. Wel faciliteren en organiseren van buurtacties 

mensen aan het werk zetten die een uitkering ontvangen, het is voor die mensen ook goed iets terug te doen voor de 
maatschappij. Zelf doe ik al heel veel vrijwilligerswerk, ik heb geen zin om ook nog onkruid op straat te helpen 
bestrijden. 

Mensen aanzetten met het zelf onkruid vrij maken / houden bij hun eigen woning. En uiteraard bij ouderen en 
ziekelijke buren een hand toesteken. 

Mensen die bij de WAA of via HALT werkzaamheden verrichten, het onkruid handmatig laten verwijderen. 

mensen die een bijstands- of andere uitkering hebben laten schoffelen of onkruid laten weghalen 

Mensen die een uitkering hebben, mee laten helpen met het onkruid bestrijden. Niet chemisch onkruid bestrijden, 
betekent waarschijnlijk meer mensen en tijd investeren hiervoor. Mensen met een uitkering komen zo ook weer uit 
hun isolement. 

mensen die in de bijstand zitten een schoffel in de hand geven en laten schoffelen, voorbeeld van Rotterdam volgen , 
kijk wat de mensen kunnen. Voor zwerfafval kan de gemeente vrijwilligers promoten. Geef mensen die een rondje 
"brug-brug" lopen een vuilniszak en een prikstok, bij het inleveren van de vuilniszak en prikstok een koffiebon voor de 
HEMA of zo. 

Mensen die lang werkeloos zijn en wel een uitkering ontvangen of moeten ontvangen en lichamelijk in orde zijn 
kunnen op therapeutische basis weer aan de slag. Mij lijkt het verschrikkelijk om thuis te zitten en je ''nutteloos'' te 
voelen. Is dit niet iets voor mensen die langdurig thuiszitten? Verder: ik heb ook geen chemische mogelijkheden. Deze 
mogelijkheden kosten óók geld. Steek dit geld dan a.u.b. in het extra budget voor onkruidbestrijding a.u.b. 

Mensen die langdurig uit het arbeidsproces zijn mee laten helpen. 

mensen die naar bureau halt zijn gestuurd dit werk laten doen 

Mensen hiervoor inzetten die bijv. een taakstraf hebben, onder begeleiding van een gecertificeerd bedrijf  

Mensen hulp middelen aanreiken  Vooral aan mensen die naast of aan een parkeerplaats of speeltuintje wonen 
Mensen in de bijstand mee laten werken aan de onkruidbestrijding 

mensen in de bijstand vaker inzetten bij dit soort werkzaamheden (ook bijvoorbeeld sneeuwruimen bij senioren e.d.) 
kunnen ze ook hun bijdrage aan de maatschappij leveren. 

mensen in de bijstand, vrijwilligers. Maak het aantrekkelijk of verplicht om te helpen. Als ik 45 uur gewerkt heb, heb ik 
de tijd en de fut niet om de straat te gaan vegen...Bureau halt, lijkt me een mooie taakstraf. 

mensen in de buurt mobiliseren tot samen handmatig verwijderen: gezellige activiteit als je het samen doet en meer 
interactie in buurt 
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Mensen inzetten die geen werk hebben en alleen maar profiteren. 

Mensen met een taakstraf, asielzoekers zonder baan inzetten 

mensen met een u gemeentelijke uitkering (Bijstand) hiervoor inzetten, zodoende dragen deze mensen ook wat bij in 
de gemeenschap. 

Mensen met een uitkering (en geen werk) kunnen het onkruid verwijderen. Dat kost geen extra geld en zo is alles 
schoon... 

Mensen met een uitkering hiervoor inzetten. Niet iedereen zal dit kunnen, maar er zijn genoeg mensen die een 
uitkering genieten en dit zouden kunnen doen. Motiveert ze wellicht ook weer om te werken. 

Mensen met een uitkering inschakelen op een manier dat het voor hen aantrekkelijk is om iets te doen voor de 
gemeenschap. 

Mensen met een uitkering verplicht mee laten helpen met het schoonhouden en onkruidvrij houden van straten 
pleinen en plantsoenen. 

Mensen moeten eigen tuin en stoep schoonhouden, we moeten belasting betalen, we moeten mantelzorger zijn, de 
buren helpen omdat zij geen hulp meer krijgen, werken en dan nog even de stad onkruid vrij maken. We betalen al 
genoeg zijn bezig met het hoofd boven water te houden en de gemeente smijt geld over de balk.  
Nieuw systeem sociale wijkteams en uitvoeringsteam zijn meer met administratie bezig dan met hulp aan mensen, 
logge systemen zijn in gebruik waardoor hulpverleners administrateurs zijn geworden, gooi maar  met geld neem nog 
maar een paar incapabele beleidsmedewerkers aan en wij gaan het onkruid weghalen uit de binnenstad 
Mensen op hun gemoed werken om zelf hun stoep te onderhouden, zoals vroeger! Veel succes!!! 

mensen van bureau HALT inzetten 

Mensen vragen om hierbij te helpen. 

Met een enorm aantal mensen die werkeloos zijn en/of in de bijstand zijn, lijkt het mij een goede zaak dat de 
gemeente Venlo in navolging van de gemeente Rotterdam, daar mensen in gaat zetten. Niet als straf maar als 
participatie met de wereld om je heen. De uitkeringen kunnen alleen maar bestaan met werkende mensen, wat terug 
doen voor de andere bewoners en ook voor je zelf. Je bent bezig en helpt de stad. 

met een rondschrijven, direct of via de buurtraden, vragen om aandacht en dus medewerking voor deze kwestie 

Met grasmaaiers het onkruid laag houden. Op middenbermen de verharding verwijderen want stenen met onkruid 
ertussen ziet onverzorgd uit. Dit was in 2015 ook al het geval!!! 

met niet-chemische middelen het onkruid blijven bestrijden 

Met niet-chemische mogelijkheden bestrijden, maar een iets hoger niveau van onkruid toestaan. 

met stoomwagen of brander als onkruidbestrijding 

Middelen aanschaffen die het onkruid, zonder gebruikt van chemische middelen, kan verwijderen. Bijv. gebruik 
kokend water, hitte etc. 

middelen beschikbaar stellen voor particulieren zodat ze zelf het onkruid kunnen bestrijden. De mensen kunnen dan 
ook bij buren of overburen onkruid bestrijden 

Milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen aan particulieren tegen gereduceerde prijs (ca. 50%) beschikbaar te stellen, 
zodat men zijn woonomgeving zoveel mogelijk onkruidvrij kan maken/houden. 

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding. 
Als zoveel geld wordt gesponsord aan corrupte en maffia-achtige voetbal- en andere sportclubs en zinloze  
bouwprojecten van corrupte  aannemers worden gefinancierd, dan kan extra geld voor een beter milieu er ook wel 
vanaf. 

Minder agressieve bestrijdingsmiddelen, met vlammen werper, staal borstelen 

Minder geld naar kunst/cultuur.  
Eventueel inzetten WAA-ers, reclassering 

minder geld stoppen in prestigeprojecten en zich richten op alleen primaire taken. deze primaire taken dan wel goed 
doen. als onkruidbestrijding gezien word al primaire taak dan spreekt het voor zich. 

Minder geld uitgeven aan dure feestjes/recepties. En minder geld richting het stadscentrum van Venlo, maar ook 
investeren in de randgemeentes. 

Minder geld uitgeven aan nieuwe dure gebouwen. 

minder geld uitgeven aan personeel waar geen werk voor is 

Minder onkruid bestrijden, behalve op plaatsen waar dat gevaar oplevert 

Minder onnodig en onkundig struiken / bomen / bloemen snoeien c.q. wegzagen in groenstroken!!!. Tijd kan besteed 
worden aan het wegbranden van echt onkruid. 

Minder verharden in de toekomst meer gras, wilde bloemen etc. 
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Minderen keren per jaar bestrijden maar dit gewoon door mensen laten doe zoals mensen in de WW of mensen van 
de WAA kunnen dit ook heel goed. 

minimaal niveau B handhaven 

Misschien duidelijk uitleggen aan de mensen wat de alternatieven zijn: in de meeste gevallen zijn mensen dan beried 
iets zelf te ondernemen. Er alleen niet bij voorbaat van uitgaan dat mensen taken zullen overnemen. 

Misschien is het een idee om per straat vrijwilligers te werven die gezamenlijk een keer in de maand aan het onkruid 
te werken, met een gezamenlijke BBQ als afsluiting. 

Misschien is mechanische verwijdering (roterende staalborstel) en daarna vegen een optie? 

modus vinden zoals ook bij opruimen afval langs wegen wordt gedaan. Middels dorpsraden bespreekbaar maken wat 
voor oplossingen per dorp haalbaar zijn met inzet van bewoners 

Mogelijk is om de stoepen jaarlijks uit te krassen i.p.v. het bestrijden met al dan niet chemische middelen. Dit kan ook 
geschieden door personen die een taakstraf krijgen opgelegd, of wellicht scholieren of verenigingen tegen een kleine 
vergoeding. 

mogelijkheden voor bewoners uitbreiden door hulpmiddelen ter beschikking te stellen aan de buurt/straat om 
groenafval te verzamelen indien gewenst. 

naar een oplossing zoeken waarbij de burger niet weer de klos is. Wanneer iets duurder wordt, wordt dit meestal weer 
doorberekend naar de burger waardoor wij als burger meer moeten gaan afdragen aan de gemeente. Dit moet 
stoppen. 

Naar een oplossing zoeken, zodat en het onkruid tijdig weggehaald wordt en dat andere taken naar behoren 
uitgevoerd worden. Het is geen of of situatie maar een en en. 

Nagaan wat goedkope manieren zijn om onkruid te bestrijden. 
Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, inzetten voor onkruidbestrijding. 
Maak van onkruidbestrijding een competitie tussen buurten / straten met veel media-aandacht voor buurten en 
vooral individuen en hang er een prachtige prijs aan 

Natuurazijn is een prima middel en niet te duur. Ik gebruik het ook voor mijn eigen tuin en oprit. Houd ook regelmatig 
min  eigen goten schoon. Verder ga ik niet, daarvoor is mijn tijd te kostbaar. Wellicht een leuk vrijwilligersbaantje of 
voor ex gedetineerden als project ter voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt. Hondenpoep vind ik trouwens een 
erger en groeiend probleem worden in de omgeving Waterleidingsingel richting Groeneveldschool. Dat is pas 
storend!!! 

Neem een paar mensen in dienst die dit handmatig kunnen gaan verwijderen 

Net als met gladheid, de mensen vragen hun eigen stoepje, voor de deur, schoon te houden. 
De mensen erop wijzen geen afval te gooien op straat, dit scheelt al een heel stuk, geen blik of flesjes in de 
groenstroken of berm langs de stoepen. 

niet alleen de binnenstad is een uithangbord voor de gemeente ook de kleinere kernen verdienen een zelfde aanpak 
als de binnenstad. helaas is de WAA wegbezuinigd. deze mensen zorgden er voor dat het ook in de dorpen er netjes 
uitzag.  
misschien een optie voor een project om langdurig werklozen/bijstand weer aan een werkritme te laten wennen en zo 
de weg naar een nieuwe baan in te slaan 

Niet chemisch bestrijden en dan vaker bestrijden. 
Als de overheid vind dat er niet meer chemisch bestreden mag worden zorgt Den Haag maar voor extra geld voor de 
Gemeenten. 

Niet chemisch bestrijden. 

Niet chemische bestrijding 

niet chemische bestrijdingsmiddelen beschikbaar stellen aan burgers of burgerinitiatieven, zodat zij dit in hun buurt 
kunnen oppakken. Er zijn ook diverse goedkope niet chemische bestrijdingsmiddelen, zoals natuurazijn e.d. 

Niet chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, aan alles hangt een kostenplaatje nietwaar ? 

niet chemische methode gebruiken ten koste van andere gemeentelijke taken i.h.k.v. minder belasten milieu 

Niet chemische middelen gebruiken 

niet chemische middelen inzetten 

Niet iedereen is in staat om zelf de kosten te dragen van het bestrijden van onkruid. Zelf heb ik er geen moeite mee. 
Uiteraard zijn er ook genoeg inwoners die hun tuin niet bijhouden en dit dan ook niet op hun stoep of straat zullen 
doen. Daarom denk ik wel dat dit bij de gemeente moet blijven liggen. 

Niet willen bijhouden, maar af en toe zorgen dat het daar, waar het té erg wordt onkruid bestrijden. 
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niet zo hoog van de toren blazen. een paar jaar terug waren we de groenste stad van Nederland. nu zijn we de stad die 
het minste doet aan de openbare ruimte. Venlo is aan het verloederen. het groen wordt met grof geweld gesnoeid. 
het ziet er alle maal niet eer uit. 

niet zoveel investeren in nieuwe gebouwen[stadskantoor etc.] 

niet zozeer het onkruid ,dat kan inderdaad mooi zijn, maar de rotzooi en het afval wat aan de kant inde berm ligt 
buiten de stad. Meer doen aan de bewust wording van de jeugd. 

Niet-chemische bestrijding 

Niet-chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken 

niet-chemische middelen gebruiken en de natuur wat meer z'n gang laten gaan 

Niet-chemische middelen gebruiken om onkruid te bestrijden binnen het huidige budget. 

Niet-chemische middelen gebruiken. Aangezien jullie al jaren steeds meer taken op de bewoners afschuiven, zullen 
jullie ongetwijfeld geld genoeg overhebben. 

niet-chemische middelen toepassen. 

Niet-chemische onkruid bestrijding 

niets 

niet alleen het centrum schoon maar ook in de wijken 

Niveau C is onacceptabel voor het gebruik van beklinkerde openbare ruimtes door mensen met verminderde 
mobiliteit. Dat moet koste wat kost voorkomen worden. 

Nog meer WAA medewerkers? Nuttige en sociale dagbesteding 

Omdat bestrijding door bewoners niet werkt (zie sneeuwvrij maken van trottoirs) en gevaarlijke situaties kan 
opleveren denk ik dat dit werk een gemeentetaak is. 

Onderhoudsvriendelijk straatinterieur (minder vorming van onkruid). 

Onderlinge hulp is het eerst geboden. Zelf krijgt een gedeelte van de straat en trottoir van mij voldoende aandacht. 
Maar bij het ouder worden in de velen senioren wijken zal dat vaak problemen  met zich meebrengen. 

Onderzoek doen naar andere middelen die wellicht even effectief en net zo duur zijn. Misschien een samenwerking 
met andere gemeenten zoeken zodat er groot kan worden ingekocht wat weer kan leiden tot een lagere prijs.  
Of onderzoeken of burgerinitiatieven via bijv. het Huis van de Wijk hier een rol in kunnen spelen. 

Onderzoeken of hun beginstelling, t.w.: "Er bestaan weliswaar niet-chemische mogelijkheden om onkruid te 
bestrijden, maar die zijn minder effectief en/of duurder. Dat leidt in de toekomst mogelijk tot meer onkruid op straten 
en trottoirs" wel juist is. Ik ben het er in ieder geval niet zonder meer mee eens!  

Onduidelijk welke andere gemeentelijke taken?? 
Onze mening is dat iedereen daar maar aan mee betaald, en iemand de werkeloos is, werk zoekende is, of toeslagen 
krijgt, mogen best een dankjewel prestatie doen en meehelpen om de straat schoon te houden. Beide werkende, maar 
wij zijn de enige die de goten bij de wegversmalling voor onze deur schoonhoud, omdat wij geen wateroverlast willen 
hebben dit vooral voor het verkeer die dan overlast van het water hebben, vooral fietsers hebben er veel last van 
Onkruid bestaat niet het zijn enkel planten op een verkeerde plek! Bewoners moeten meer verantwoording krijgen 
voor een schoon straatbeeld. In onze buurt hebben wij geen klagen! 

onkruid bestrijden 

Onkruid bestrijden met de mogelijkheden die er wel zijn. 
Protest aandienen waarom het niet meer mag zoals het tot nu toe geweest is.   
Succes met alle betuttelende regels!! 

Onkruid bestrijden met niet chemische middelen 

Onkruid bestrijden met niet-chemische middelen, uiteraard. Mogelijkheden genoeg. Misschien kan de 
plantsoenendienst eens harder werken en niet constant lummelen?  
En de gemeente mag de bevolking belonen voor het onderhoud wat ze zelf kunnen gaan doen. Tenslotte wordt de 
dienstverlening alweer minder en moeten we toch hetzelfde of meer betalen. En de gemeente heeft toch al een zeer 
bedenkelijk niveau bereikt in de dienstverlening en de zorg voor de wijken. 

onkruid bestrijden zoals voorheen. 

Onkruid bestrijden, zorgen dat we weer de groenste stad worden. Maar dan niet door het onkruid!! 

onkruid bestrijden. We betalen al handenvol geld belasting 

onkruid bestrijding staat voor mij hoog op de lijst. En nette buurt draagt bij aan de uitstraling en aan het verminderen 
van zwerfvuil en andere vormen van vandalisme. Van mij mogen de kosten wel omhoog, mits het niet te veel is. 

Onkruid blijven bestrijden 



 

 
50 

Onkruid gedeeltelijk laten groeien, niveau B, 
Niet extra geld aan bewoners vragen 

onkruid iets langer laten staan. Kosten zullen minder stijgen.  deze kosten stijging compenseren door minder geld uit 
te geven aan onderhoud binnenstad 

onkruid is een ding maar de combinatie onkruid parkeeroverlast drugsdealen zorgt voor een ontevreden gevoel. dus 
als het ene niet lukt dan veel meer focus op het andere zodat combinatieproblematiek niet gaat ontstaan 

Onkruid is een primaire taak van de gemeente. Er moeten oplossingen gezocht worden en hiervoor moet geld 
vrijgemaakt worden en Niet Alleen voor het Centrum van Venlo. 

Onkruid is een slecht visitekaartje voor de stad. Indien chemisch niet meer mag dan extra  gelden vrijmaken voor de 
alternatieve bestrijding. 

onkruid laten bestrijden door mensen met een taakstraf 

Onkruid moet altijd verwijderd worden ook al is dit tijdrovend en kostbaar. Gebeurt dit niet dan ontstaat er meer 
verloedering. 

Onkruid op een niet-chemische mogelijkheid verwijderen en minder geld uitgeven en domme geldverslindende 
projecten zoals VVV, kunst en cultuur. Onkruid is een probleem voor alle bewoners en niet een paar die van 
bovengenoemd gebruik maken. 

onkruid verbranden of veeg wagen met staalborstels voor in goten. 

onkruid verloederd de buurt. Dus extra budget. 

onkruid verwijderen want bij veel onkruid komt ook veel ander afval  zoals papier. 

Onkruid vrij houden wat onkruid vrij moet zijn, de binnenstad en langs openbare gebouwen. In de rest van de stad de 
burger laten meehelpen in ruil voor middelen en lagere belastingen. 

Onkruid waar nodig met duurdere middelen, maar waar niet nodig niets meer doen, dan blijven kosten hetzelfde! 

Onkruid ziet niet uit in de straten ,als het nat wordt, wordt het ook erg glad. Dus toch maar bestrijden maar wel niet 
chemische. 

Onkruid bestrijden, Venlo is de duurste gemeente m.b.t. gemeentelijke belasting. Dus mogen we er wel iets voor terug 
krijgen 

Onkruidbestrijding combineren met veegbeurten, zodat het straatbeeld nauwelijks hoeft te veranderen. Budgetten 
voor de huidige onkruidbestrijding samenvoegen aan meer veegbeurten e.d. 

onkruidbestrijding in openbare gebieden zoals wegen, trottoirs, plantsoenen is een taak van de gemeente 

Onkruidbestrijding in openbare ruimtes is primair een taak van de gemeente. Ik erger me aan vluchtheuvels en goten 
van wegen die vol staan met decimeters hoog onkruid. 
Mijn terras bewerkte ik tot vorig jaar ook met chemische middelen, tot iemand mij erop attent maakte dat azijn een 
wonderlijk middel is tegen onkruid. En dat klopt. Zeer effectief en goedkoop. 

Onkruidbestrijding kan misschien met een hogedrukreiniger gebeuren eventueel met heet water. 

onkruidbestrijding met gereedschappen al dan niet als taakstraf 

onkruid ver branden  of met bezem wagen met staalborstel verwijderen 

Onzinnige bewering wat hier staat. is namelijk een gemeentelijke taak waarop ook al bezuinigd is. Creatieve oplossing 
inzet werkelozen , asielzoekers, ambtenaren . Ik betaal al genoeg voor een gemeente met hoge lasten. 

Onzinnige werkzaamheden aan trottoir en straat achterwege laten en budget overhevelen naar onkruid bestrijding. Er 
worden in nette rijkeluis buurten met goede trottoirs de tegels vernieuwd voor netter straatbeeld (=onnodig), terwijl 
in straten waar slechte trottoirs zijn, zoals ongelijk liggende tegels en breuktegels, het onkruid veel makkelijker vat 
krijgt. Ondanks opmerkingen en meldingen hierover wordt hier niets aan gedaan 

ook de burger zich verantwoordelijk laten voelen voor de openbare ruimte; hier voor een kader vormen.  

Ook kan de gemeente zeker  op niet urgente zaken sparen. Gemeente is verantwoordelijk en moet creativiteit tonen. . 
Onkruidbestrijding is belangrijk. Zwerfafval verwijderen is meest belangrijk. Extra budget vrijmaken mag ten koste 
gaan van onkruidbestrijding. Venlo en omliggende gemeentes zijn langzaam maar zeker een grote vuilnisbelt 
geworden. Erger dan de zuidelijke Europese landen in de jaren 30. 

Ook zonder onkruidbestrijdingsmiddelen kan de gemeente veel onkruid laten  verwijderen. Op sommige plaatsen 
groeit het gras - waar handmatig het onkruid bestreden moet worden - boven het onkruid uit. Afval tussen de 
beplanting wordt vaak niet meegenomen. Gazons worden vaak te kort gesneden. Het gras wordt niet opgevangen en 
blijft op de trottoirs liggen. Voor het gazon is dit mest.. dus geen probleem. De lange snijarmen beschadigen vaak de 
aanplanting in de borders. Stukken heesters worden afgerukt. 

Op  allebei de punten iets doen, dus iets minder snel het onkruid weghalen en iets meer budget vrijmaken. 
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Op de eerste plaats een ander bedrijf aannemen voor het onderhoud van groen. Op de Wal staan bomen die 
stinkende, glibberige vruchten dragen. Dit jaar heb ik voor mijn trottoir regelmatig geveegd. Ben in contact getreden 
met buurtbewoners en gemeente. Overige buurtbewoners storen zich ook aan de vruchten. We wachten op oplossing 
van de gemeente. Gemeente moet plicht om trottoir schoon te houden instellen. Hoewel er altijd burgers zijn die zelf 
niet voor dit schoonhouden kunnen zorgen. Denk aan ouderen die langer thuis blijven wonen, het feit dat beide 
partners werken enz.. 
op een andere wijze het onkruid bestrijden neem een paar mensen die een uitkering krijgen en zet die aan het werk 
dan doen ze tenminste wat voor het geen wat ze krijgen 

Op een verantwoorde manier naar de begroting kijken en ontdekken dat er veel geld naar veel minder belangrijkere 
en vooral door de gemeenschap gedragen zaken gaan. Op dit punt is er dus geen geldelijk probleem. 

Op het budget van groenvoorziening - waar m.i. ook onkruidbestrijding bij hoort - dient niet meer gekort te worden. 
Het totale onderhoud is toch al minimaal. 

Op plaatsen met veel publiek toch handmatig onkruid verwijderen ("schoffelen") 
En beroep doen op burgers om in hun buurt onkruid te verwijderen 

Op tijd onkruid verwijderen! Regelmatig onderhoud plegen. Houd Venlo schoon!  Rommel brengt rommel en 
verloedering! 

Op vrijwillige basis misschien kleine vergoeding werkloze of asielzoekers vragen om dit te doen? Uiteraard tegen een 
kleine vergoeding?? 

Op zoek gaan naar een middel wat wel gebruikt mag worden. 

Op zoek gaan naar middelen die ook het onkruid bestrijden met mens vriendelijk. 

Opruimzaterdagen organiseren. Vraag mensen ( kinderen ook!) vrijwillig mee te helpen de buurt op te ruimen en 
onkruid te verwijderen. Zet een container op straat voor zwerfafval en maak mensen enthousiast. Laat mensen na het 
opruimen van het onkruid zaadbommen gooien. Geef voorlichting over 'onkruid' dat wél mooi uitziet en kan bijdragen 
aan een vriendelijker straatbeeld. Laat vanuit de gemeente duidelijk zien/horen hoe belangrijk dit is en hoe fijn het 
voor eenieder is als Venlo er mooi, schoon en vriendelijk uitziet! 

Per locatie afwegen. Enige toename van onkruid kan natuurlijk. Burgers/bewoners inschakelen, met name in eigen 
straat en/of wijk. Aandacht bestreden aan de structuur van burgerinitiatieven. Meeliften op bijvoorbeeld NL-Doet of 
andere acties. 

Per wijk bekijken wat de beste oplossing is.  
Niet chemische middelen aanbieden en bewoners zelf mee laten helpen in de verwijdering.  

Persoonlijk heb ik geen moeite met meer onkruid op straat, al hangt het wel van de plek af. Verder zou de gemeente 
burgers moeten stimuleren zelf mee helpen onkruid te wieden. In Belfeld kan de gemeente hierover misschien contact 
opnemen met de werkgroep Belfeld groen moet je doen van de Dorpsraad. 

Preventief vegen met veegwagens met staalborstels. Bevolking stimuleren door materiaal beschikbaar stellen, 
staalborstelbezems en handschoenen. Landelijke dag organiseren. Veel storender is het vele zwerfvuil wat helaas 
significant toeneemt!!! 

Primair een taak van de gemeente. Gemeente dient hier budget voor vrij te maken. 

primair is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare ruimten, meer onkruid daagt uit om andere troep achter te 
laten, dus we komen in een negatieve spiraal terecht. Nu iets meer uitgeven kan in de toekomst leiden tot besparing. 

Prioriteiten bij het aanzicht van de straten leggen, i.p.v. andere minder belangrijke dingen. 

Prioriteiten stellen. 
Met een schone buurt voorkomt men veel toekomstige problemen. 
Bijstand uitkeringen naar beneden bijstellen.  
Minder ambtenaren. 

privatief de burgers voorlichten op de plussen en de minnen en burgers verantwoordelijk maken zodat hopende de 
ozb omlaag kan . 

Probeer een redelijk compromis te bereiken 

proberen burgers te activeren, maar niet van ;hogerhand; 

Proberen de bewoners van de straat meer verantwoordelijkheid bij te brengen hun eigen gedeelte voor het huis 
schoon te houden. 

proberen de burgers meer te betrekken. 

proberen de huidige situatie te handhaven anders gaat het onkruid zich meer verspreiden wat het straatbeeld niet ten 
goede komt ook al kost dit meer. 

proberen hoe het nu gaat te handhaven. verwijder onkruid op mijn stoep en mijn stuk straat. maar er ligt een groot 
stuk waar geen woning ligt. omdat schoon te houden is te zwaar voor ons. 
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proberen middelen te gebruiken op natuurbasis 

Proberen natuurlijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld schoonmaakazijn 

proberen om vrijwilligers enthousiast te maken om hier in een rol in te spelen. 

Proberen te zoeken naar een 'gulden middenweg'. D.w.z. zoeken naar nog meer alternatieve bestrijdingswijzen naast 
onkruid blijven bestrijden op plekken waar dit van belang is c.q. gewenst is. 

Project Halt / WAA inzetten.  
Arbeidsdeelzaamheid bij uitkeringsgerechtigden invoeren. 

Projecten maken voor mensen die taakstraf hebben  
het is een taak van de gemeente vind ik je kunt alles bij de burgers neerleggen  
milieu vriendelijkere middelen gebruik dit laten doen door mensen die in de WW zitten en die dan vrij stellen van bijv. 
hun sollicitatie plicht  kijken of je vrijwilligers krijgt. 

Projectmatig op gezette tijden de omgeving mobiliseren. Gemeente voorziet bijvoorbeeld een straat van gereedschap 
en middelen. Dat kan simpel door een gemeente-wagen met spullen voor te rijden, bestuurder is tevens 
toezichthouder. Een brief aan alle bewoners en een of twee bewoners ter plekke de boel laten organiseren, motiveren 
en mobiliseren. Samen werken aan je eigen omgeving vergroot de binding met de stad, de trots op je eigen plek en de 
sociale cohesie tussen inwoners. 

protesteren bij de overheid 

Publieke plekken, zoals straten, trottoirs, openbare parkeerplaatsen etc. vallen onder de verantwoording van de 
Gemeente. Ik verwacht dan ook dat de gemeente dit goed onderhoud. Uiteindelijk betalen wij als bewoners van de 
gemeente daarvoor. 

Er zijn ook huis en tuinmiddelen die niet duur zijn en ook werken en die dan gaan gebruiken 

Regelmatig mechanische onkruidbestrijding toepassen en leegzuigen. Waar geen zand in de goten ligt groeit geen 
onkruid! 

Regelmatig sproeien met azijn - werkt ook.  Op grote stukken kan men het onkruid wegbranden. Zolang er nog geen 
verbod is dan doorgaan met chemische middelen  te gebruiken. 

Regelmatig vegen en repareren van trottoirs. 

Samen met de bewoners kijken wat er wel mogelijk is. 
Informeren wat de beste manier van bestrijden is en eventueel materialen ter beschikking stellen van buurten. 

Samenwerken met bewoners (straat/wijk). Dan wel middelen/materialen ter beschikking stellen: voegenkrabbers/ 
hogedruk spuiten e.d. 

Schone onkruidvrije straten zijn heel belangrijk voor het imago voor een buurt dorp of stad. 

schoonhouden, onze kosten aan de gemeente stijgen ieder jaar 

schoonmaken, we betalen immers straatbelasting 

Selectiever bestrijden, minder bestrijden, mentaliteitsveranderingscampagne (onkruid bestaat namelijk niet), mensen 
in buurten mobiliseren. 

selectiever niet-chemisch bestrijden 

Sinds wij bij Venlo zijn gekomen meen ik te constateren dat er totaal veel minder in Arcen gedaan wordt aan de 
openbare wegen, laat staan onkruidbestrijding. Neem eens contact op met een vereniging misschien kunnen die iets 
doen tegen een redelijke vergoeding zeker nu de subsidies minder worden. Ik heb jarenlang meegewerkt aan het 
tuinonderhoud bij Limburg Landschap ( te Lomm / tegenover veer Lottum)  Wekelijks gingen wij daar de tuinen bij 
houden tegen een vergoeding waardoor de kas weer werd aangevuld. 

Sowieso niet de binnenstad alleen voortrekken, want er zijn meerdere centra in de stad die er goed moeten uitzien en 
niet alleen het centrum! 

Stel meer gemeentereinigers aan uit de poll van UWV. 

Stel middelen t.b.v. milieuvriendelijk onkruid bestrijden beschikbaar voor particulieren die aangeven hierin te willen 
helpen, denk hierbij ook aan het afvoeren van het onkruid, hiervoor zijn de huidige gft bakken niet toereikend. 
stel particulieren GRATIS middelen ter beschikking om hun stoep schoon te houden. 

Stel voor het bijhouden van het straatbeeld (onkruidbestrijding) een korting op de ozb aanslag 

steuntrekkers, daklozen ,en alles wat een uitkering krijgt onkruid laten wieden 

Ten eerste gebruik ik zelf schoonmaak azijn, als ik dit 2/3 x per jaar doe heb ik geen last van onkruid en groene aanslag. 
Als er geen andere mogelijkheid bestaat, moet er maar meer geld vrij worden gemaakt. Het is niet alleen de onkruid, 
maar doordat het er staat zijn b.v. honden meer geneigd hun behoefte erop te doen en zwerfvuil blijft ook aan en 
tussen het onkruid hangen, al met al dus meer vervuiling. 

Stiekem tóch chemische middelen gebruiken, behalve in Den Haag. 
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Stimuleer het schoonhouden van je eigen trottoir, net als het sneeuwvrij houden ervan. Stel er eventueel een belasting 
voordeel tegenover. controleer dit door middel van tel momenten. Zorg ervoor dat deze momenten openbaar zijn 
zodat men zich erop kan voorbereiden. 
Ps. de Foto's met niveau verschillen zijn voor mijn gevoel niet goed. zie geen verschil tussen A en B. volgens de tekst 
zou dit wel moeten. 
 
Wat zijn de kosten die ontstaan door het langer niet onkruidvrij maken van de openbare ruimte, in verhouding tot het 
schoon houden? meld dit zodat men een gevoel krijgt waarover men spreekt. 

Stimuleren dat mensen zelf hun eigen stukje trottoir schoon houden en maken door het ter beschikking stellen van 
middelen of gereedschappen hiervoor. Ikzelf hou de groenstrook naast ons huis bijv. Netjes, heb daar veel afval van. 
Moet nu in eigen groenbak waardoor deze snel vol is, ik heb er dan last van, dat kan en mag niet de bedoeling zijn. 

Stimuleren van onkruidbestrijding door de buurt 

Stoep voor burger, straat voor gemeente. Met advies van gemeente voor burger. 

Stoepen voor woonhuizen door bewoners laten bijhouden. Stoepen waar geen bewoning voor is c.q. plantsoenen via 
de gemeente laten bijhouden. Wellicht door mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, zodat deze ook 
een vaste baan kunnen krijgen. 

stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen en vrijwilligers zoeken om mee te helpen met de onkruidbestrijding 
stoppen met geld storten in kansloze projecten zoals VVV, het kazerneterrein en zaken zoals een Floriade. Beter 
luisteren naar de burger i.p.v. omhoog gevallen figuren die alleen maar uit eigen belang handelen. Hierdoor blijft er 
veel geld over waarmee onder andere onkruid bestreden kan worden. 

Straatbeeld dient, net zoals men dat in de thuis situatie ook doet, netjes te zijn. 
"De Gemeente" dient hier als goed huisvader zijn taak te vervullen. 
Uitstraling heeft invloeden op tal van andere zaken. 

Te allen tijde zorgen dat onkruid wordt opgeruimd. 

Te moeilijk om in zijn algemeenheid een antwoord op te geven 

ten eerste is het een taak en de verantwoordelijkheid van de gemeente, dus moet ook zo blijven. Ze kunnen een 
beroep doen op de bewoners, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente. We kunnen allemaal onze 
verantwoordelijkheden over de muur gooien, maar dan wordt het niet kleuriger in Nederland.  
 
Ik krijg sterk het idee dat de gemeenten van hun verantwoordelijkheden af willen en het naar de burgers aan het 
schuiven zijn. Dit zijn en blijven taken en verantwoordingen die horen bij de gemeenten. Ze kunnen alleen een beroep 
op de burgers doen en hopen dat deze meewerken. Is dat niet zo, moeten de gemeenten hun verantwoordelijkheid 
nemen. Bijvoorbeeld niet zo'n belachelijk peperduur gemeentekantoor neerzetten. schandalig gewoon en de kosten 
daarvan is nog niet ten einde. En dan durven vragen aan de burgers voor meer geld om onkruid te bestrijden of om 
zelf de handen te laten wapperen. Wordt dat ook verlangd van de bewoners van het Wilhelminapark ? Natuurlijk niet, 
want daar staat de gemeente garant voor. De gemeente moet zich schamen. 

ten koste van..... hoezo? deze gemeente vindt altijd wel weer iets om belastingen op te schroeven. ik heb mij enkele 
jaren geleden ontzettend druk gemaakt over de troep in mijn wijk. Zaken m.b.t. de tijdelijke school voor mijn deur, het 
Klingerbergpark en nog meer zaken. Ik zat zelfs in een werkgroep waarvan ik op een gegeven moment niets meer 
hoorde. Waarschijnlijk had ik teveel commentaar dat de leiders van de werkgroep niet aanstond!! Hoewel IK mijn 
commentaar POSITIEF vond. 

Ten tijden van de Floriade lag Venlo er pico bello bij. Dus het kan wel of dit alleen voor de schone schijn. Onkruid en 
zwerfafval neemt de overhand. Waarom worden er o.a. geen schapen ingezet zoals het verleden. De Gemeente moet 
zijn verantwoordelijkheid nemen zoals ten tijden van de Floriade ook mogelijk was. We betalen al voldoen aan de 
Gemeente 

Terugkijkend naar de vragenlijst wordt ergens niet-chemische middelen genoemd. Indien gemeentes niet meer mogen 
bestrijden met chemische middelen zouden zij ook de niet-chemische middelen kunnen gebruiken i.p.v. het aan de 
burgers zelf over te laten daar dit per straat of wijk enorm kan verschillen wat weer her en der verloedering kan geven. 
Dus vooralsnog een gemeentelijke aangelegenheid. 

Teveel onkruid geeft een straatbeeld dat uitnodigt voor overige rommelvorming. Er zal tevens meer afval bijkomen! 
Onkruid vind ik op zich nog niet zo storend. Afval wel... Zelf wil ik wel een stuk voor mijn rekening nemen (net als dat ik 
in mijnbuurt periodiek afval opruim), maar dan ben ik waarschijnlijk in de minderheid. Dit betekent dus extra budget 
inzetten. 
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teveel onkruid op straat en in de buurt van het riool leidt tot verstoppingen, waardoor er andere risico's ontstaan op 
verstoppingen in de afwatering. Onkruid op straat kan ook leiden tot uitglijden bij nat weer . Geeft ook een 
onvriendelijk beeld in de straat, leidt ook tot meer afval gooien op straat. Zeker omdat er steeds minder prullenbakken 
staan in de openbare ruimten. 

Tijdig onkruid bestrijden met niet chemische middelen ,dit houdt in: voordat onkruid zich zelf weer uit gaat zaaien, dus  
hiermee in voorjaar op tijd beginnen. doe je dit te laat dan loop je telkens achter het onkruid aan waardoor je vaker 
terug moet komen en dan zal het ook steeds duurder worden.   Daarnaast het goed vegen van straat goten voorkomt 
onkruid groei en  modder in het riool ( wat op den duur voor verstopping kan leiden) en tevens beter afwatering van 
het regenwater.  
 
Een goede onkruidbestrijding strategie toepassen. Doe je dit niet dan zal Venlo alleen maar groener worden.  Neem  
eens contact op met  de Firma Ecostyle in Oosterwolde die  kan U adviseren op gebied van biologische bestrijding van 
onkruiden. 
Toch andere budgetten aanspreken voor wat betreft Parkeerplaatsen e.d. 

toch blijven bestrijden we waren toch de groenste stad van Nederland...?? 
Als er niets gebeurt , krijg je het zelfde effect als het afval wat overal wordt gedumpt en niet wordt opgeruimd. zo 
krijgen wij strakjes de wedstrijd smerigste stad van Nederland. 
Verder denk ik waterschap kiest niet voor het goedkoopste - nieuwe  stadskantoor kost ook handen vol geld. Pronken 
met het geld van de burgers is geen goede zaak dat doen de banken en verzekeringen al dit moet een gemeente als 
Venlo niet willen. 

Toch blijven schoonmaken. Dan maar een iets groter budget vrij maken. 

Toch dat geld vrij maken. 

Toch de niet chemische onkruidbestrijding toepassen. 

Toch de niet-chemische middelen inzetten. Om de gemeente een aantrekkelijke uitstraling te laten behouden. 
Bovendien zullen de bewoner op plaatsen waar flats staan of waar geen huizen staan niet in actie komen. Ook zal de 
kwaliteit van niet chemische bestrijdingsmiddelen verbeteren als daar de focus op komt te liggen. Daarnaast zullen de 
prijzen dalen, omdat deze middelen in grotere hoeveelheden gebruikt (moeten) gaan worden. 

Toch de openbare ruimte netjes houden. Vuil (onkruid) trekt vuil aan. Een slordig straatbeeld geeft slordig gedrag. 

toch een chemische niet milieu onvriendelijke manier zoeken. weg branden is ook duur maar gebeurd ook al. rond het 
eigenhuis de burgers evt. een kleine vergoeding geven, motiveert waarschijnlijk ook al de burgers. De 
bijstandsgerechtigden en asielzoekers aan een schoffel/hand brander/baan helpen, deze groepen word toch al betaald 
uit de belasting/gemeente kas, een soort van "wieder gut machung" 

Toch een extra budget vrij maken hiervoor en misschien meer mensen die kunnen helpen de stad leefbaar te houden 
een baan aanbieden. 

Toch er voor zorgen dat het niet chemisch verwijderd wordt, al is het duurder. En er in de toekomst voor zorgen dat 
plantsoenen anders beplant worden. Er staat  zomers vaak zoveel onkruid tussen de plantsoenen dat je de gewone 
beplanting niet meer ziet. Veel onkruid betekent  ook veel verspreiding van zaden dus ook meer onkruid op verharde 
plaatsen. Denk daarbij maar eens aan prairiegardens. Dat zijn vaste beplantingen die na 2 jaar dichtgegroeid zijn dus 
onkruid krijgt geen kans meer en hoef je in het voorjaar maar 1 keer machinaal te maaien. Ze bloeien uitbundig en 
trekken ook veel insecten zoals vlinders en bijen aan. Dus minder onkruid en minder arbeid dus eigenlijk een win win 
situatie. 

Toch extra budget trachten vrij te maken voor onkruidbestrijding, want anders (kan/zal) er al heel snel een rommelige 
aanblik komen van het straatbeeld, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot 'een verloedering' van de buurt. Want ook 
'slecht voorbeeld' doet volgen...! 

Toch extra budget vaststellen en dit halen uit de budgetten voor "prestigieuze" projecten. 

Toch kiezen voor niet-chemische middelen, en evt. mensen inzetten om onkruid handmatig te verwijderen. 

Toch maar inzet van niet-chemische middelen. Hoeveel bedragen de extra kosten hiervoor per bewoond pand ? 

Toch meer onderhoud plegen. Anders verloederd Venlo steeds meer. 
En het zou fijn zijn als degene die het groene onderhoud doen, misschien eens een keer ook wat plastic of blikjes e.d. 
zouden verwijderen.[Hebben we wel eens gevraagd maar dat mochten ze niet zeiden ze.]Vreemd. 

Toch met alternatieve middelen schoonmaken. Al kost dat dan wat extra. 

Toch proberen elders in de begroting enige ruimte te vinden. 

Toch proberen zo veel mogelijk leefbaar te houden ,dat is de gemeente verplicht .  

toch vaker onkruid verwijderen met een wagentje met metalen borstels! Bij ons in de straat komen ze NOOIT! 



 

 
55 

toch voor een niet-chemische wijze van bestrijden kiezen; het is niet de bedoeling dat Venlo er uit gaat zien als een 
armoedige stad vol onkruid. Ik wil best de stoep voor mijn eigen huis onkruidvrij houden maar er zijn genoeg stukken 
straat waar geen huizen staan en dat gaat mij, vooral fysiek, iets te ver. Ook het feit dat je kosten moet maken voor 
het schoonhouden van gemeentegrond terwijl er wel een flinke belasting wordt betaald kan bij mij niet op sympathie 
rekenen. 

toch zo veel mogelijk niet chemische middelen gebruiken en proberen vrijwilligers in te schakelen 

Toch zorgen dat het onkruid verwijderd wordt. Wij zelf hebben een pleintje voor het huis met trottoirs er omheen. 
Met onkruid erbij ziet het er al snel verwaarloost uit. Daardoor ontstaat de neiging bij vele om er dan maar nonchalant 
dingen te laten slingeren. 
Mijn trottoir houd ik zelf bij. Dat moeten burgers ook doen. Maar openbare stukken moet de gemeente blijven doen 
toekomst andere bestratingen aanleggen waarin onkruid weinig of geen kans heeft.  
Normale stoeptegels en klinkers gevoelig voor onkruid. 
Meer beton /natuursteen bestrating in beton. 

Toepassen van niet-chemische mogelijkheden en Budget verhogen. 

trottoirs tot de verantwoordelijkheid van de bewoner benoemen, Gemeente blijft verantwoordelijk voor plantsoenen 
en openbare parkeergelegenheden 

Trottoirs voor de deur beter onderhouden zodat er minder onkruid kan groeien. Ook i.v.m. boomgroei. 
Ga maar eens kijken naar het trottoir bij Blariacumstraat 7 dan zien jullie zelf wat er te doen is. 
Trottoirs, hier zouden de aanwonenden hun eigen verantwoordelijkheden moeten nemen, op Straatniveau zou de 
gemeente het voortouw moeten nemen. 

U als gemeente bent beter op de hoogte van onkruidbestrijding in grote hoeveelheden, als wij als burger. 
Misschien dat u uw prioriteiten m.b.t. de uitgaven eens beter op een rij moet zetten. En naar de gewone burger moet 
gaan luisteren. 

Vaker bestrijden ondanks hogere kosten 

Vaker met de veegwagen, evt. ook over de stoep. 
Onkruid met schoonmaakazijn bestrijden, dat is ook een goedkoop en duurzaam middel. 

Vaker niet chemisch bestrijden (met branders en schoffels). 

Vaker per jaar bestrijden met niet-chemische onkruidbestrijders 

Vaker vegen voorkomt onkruid 

vaker vegen, dat scheelt ook al een hoop met het aanzien van de straten ik hou zelf zo goed als het gaat mijn stoep 
onkruidvrij zonder chemische middelen. Met een staalborstel op een lange steel en met een mes of zijkant van een 
schoffel gaat het prima. 

Van een actief bestrijdingsbeleid heb ik nog nooit wat gemerkt in onze omgeving. Als de gemeente zoals gebruikelijk  
niets doet verandert er dus in onze buurt niets. 

Veel meer taakgestraften inzetten alsook drugsverslaafden en bijstandstrekkers 

Venlo was ooit de groenste stad in positieve zin , door het in perken al minder onderhoudsintensief te maken is het 
mogelijk een alternatief te vinden. 
Dit is ook waar de o.z.b. voor bedoeld is. 
De verloedering slaat dan erg snel toe. 

Venlo zou eens meer moeten investeren in het groen op straat. Dan heb ik het niet over de Floriade of de bekleding 
van het nieuwe stadskantoor maar over het gemeente groen en het straatbeeld. Naar mijn mening mag daar wel meer 
tijd in gestoken worden of zelfs herzien worden. Als men die zaken eens goed in handen heeft en eens goed nadenkt 
voor een alternatieve oplossing voor het oplossen van het onkruid. Ik vind persoonlijk dat er meer extra budget 
vrijgemaakt mag worden. 

Verloedering begint bij onkruid. Mensen denken dan: ach het is toch al een rotzooi, dus ik gooi mijn afval op straat. Ik 
ben voor meer budget en strengere straffen voor mensen die afval op straat en in de berm gooien. Ook moeten er 
meer prullenbakken voor hondenpoepzakjes neergezet worden. Ik loop nu meer dan een half uur met een gevuld 
zakje!!!! 

Verloedering moet worden voorkomen. Misschien inzetten van mensen die een uitkering genieten, voor enkele uren 
per week, tegen een kleine extra vergoeding die bekostigd kan worden door mensen die hieraan niet wensen deel te 
nemen een beetje te korten. 

Verplicht iedere inwoner om zelf te zorgen voor een onkruidvrij en schoon trottoir en de straatgoot. 
Laat mensen dan minder belasting betalen en geef boetes die het niet doen. 
De gezamenlijke groenvoorziening moet de Gemeente blijven onderhouden. 
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Verplicht stellen dat iedere burger zijn eigen trottoir onkruid vrij houdt net als bij sneeuwval. Bij appartementen en 
flats regeling aanpassen. Dit bevordert burenhulp voor mensen die het niet meer kunnen en verbetert de sociale 
contacten in de straat en buurt. 
Wegen en afwatering onkruidvrij houden is voor de gemeente. Geef tips om onkruid met recepten van oma te 
verwijderen of brand het weg. 
Beloon de straat die hem onkruidvrij houdt met bv. een straatfeest in de zomer. Straffen werkt averechts.  
Schakel de SMO-groen in voor dit karwei als dit niet werkt. 

verplicht werklozen inzetten gedurende x-uren ter compensatie 

vind dat men in Nederland gewoon het zelfde moet doen als in Europa. 
zo moet iedereen meer betalen  
wat de gemeente moet doen weet ik ook niet 

Volgens mij hebben we genoeg werklozen binnen de gemeente om een handje mee te helpen....... . 

Volgens mij zijn er een aantal personen die momenteel zonder baan zijn. Is het niet een mogelijkheid om deze mensen 
te laten helpen met het laten verwijderen van onkruid? 

Volgens mij zou de gemeente meer moete denken aan onkruid beperkende bestrating. Daarnaast zouden er meer 
geveltuintjes gestimuleerd kunnen worden. Dit scheelt veel vierkante meters onkruidbestrijding. Taakstraffen inzetten 
om onkruid te verwijderen 

Voor een andere oplossing gaan zoeken als het niet chemisch mag dan misschien biologisch 

Voor stoep voor het huis bewoners wijzen op hun verantwoordelijkheid gelijk aan sneeuwruimen. Straten vind ik 
verantwoordelijkheid van gemeente. Vaker de veegwagen door de straat. OOK op de dorpen!! 

vooral de wegkanten waar gras ligt voldoende kort te houden. ook op de buiten wegen 

vooral inde Herfst op de Parkeerplaats een ruif zetten !ik ben 75 jaar en heb ieder jaar de bladeren naar de zwarte weg  
gebracht .maar dat is nu geen doen meer voor een Mens van 75 wat in mijn Tuin ligt gaat in de Container .en de rest 
laat ik de Gemeente doen!! 

Vooral op die plaatsen onkruid bestrijden waardoor overlast bestaat, bv regenwater dat blijft staan of waar stoepen 
etc. onvoldoende begaanbaar worden en burger kan struikel of uitglijden. 

Vrijwilligers vragen 

Vrijwilligers inzetten en mensen die langdurig thuis zonder werk zitten  Oftewel steuntrekkers 

Vrijwillige burgers met raad en daad helpen met onkruid bestrijden (?) 

Vrijwilligers of bijstandsgerechtigden proberen in te zetten om zonder gebruik van chemische middelen onkruid te 
verwijderen , met name daar waar geen bewoners zijn,  bewoners proberen te motiveren om hun eigen trottoir 
schoon te houden 

vrijwilligers vragen 

Vrijwilligers zoeken en faciliteren die enkele uren per week het onkruid in de straten in de eigen omgeving willen 
opruimen. 

Vroeger zorgde iedere burger dat het stoepje voor de deur en de goot van de straat zuiver en netjes was. Er moet 
harde opgetreden worden waar het niet wordt onder houden. 

Vuilnis op straat vind ik vele malen erger dan onkruid. 

WAA inzetten. 
In de vraagstelling wordt sterk aangestuurd op het initiatief van burgers. Ik draag mijn steentje bij en blijf dat doen. Dit 
ontslaat de gemeente niet van haar plicht hetzelfde te doen. 

Waa jongeren, mensen met een uitkering etc. etc. inzetten om onkruid te verwijderen. 
I.p.v. straattegels in het zand in de cement te leggen en dan d.m.v. goede goten water af te kunnen voeren 

waar echt nodig is met chemische middelen gebruiken, bewoners voor eigen deur en stuk stoep zelf onkruidvrij 
maken. 

Waar geen huizen staan toch onkruid verdelgen. Het straatbeeld ziet er dan stukken beter uit dan nu. 
voorbeeld: Maasbreesestraat 

Als de Gemeente minder gaat doen, moeten ook de lasten van de burger omlaag. Anders Geronimo doen wat je van 
een Gemeente kan verwachten, een schone, veilige buurt! 

We betalen al genoeg belastingen maar de gemeente moest zo nodig een nieuw stadskantoor bouwen en van dat geld 
kon je heel veel dingen doen om Venlo er mooier uit te laten zien zoals meer bloemen in stadscentrums 
We betalen de gemeente genoeg aan allerlei belastingen. Dat ze er maar eens verstandig mee om gaan. En het geld 
niet gebruiken voor onzinnige zaken (denk aan de kunst die toch vernield wordt). 
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We betalen met z'n allen genoeg belasting. Wij als bewoners mogen van een Gemeente verwachten, dat het 
onderhoud van wegen/straten/stoep, of het nu onkruid is, of afval allemaal goed onderhouden wordt. Is een kerntaak. 
ik erger me groen en geel, aan al die onverzorgde troep, waar ik ook fiets/wandel. 

we hebben zo veel werkzoekenden, die hier prachtig aan mee kunnen helpen evenals taak gestraften.  

We hopen dat het straatbeeld in de toekomst er behoorlijk uit blijft zien. 

weer een regeltje erbij laten ze chemtrails eens achterwege. 

Weet ik niet 

Weet ik niet 

weet ik niet 

Weet ik niet! 

Weet niet 

weet niet 

weg branden 

Weg branden met machine 

Wegbranden 

Wegbranden misschien 

Wel onkruid weghalen, maar het hoeft niet super schoon. 

Wel wat extra budget vrijmaken maar ook bewoners mobiliseren, door bv een buurt-onkruid-verwijder-actie te 
promoten. 

Werkeloze het onkruid laten bestrijden voor hun uitkering 

Werkeloze mensen een aantal uren verplicht inzetten 
Op ludieke manier mensen stimuleren per straat of buurt. Bijv. Als straatschoon is in zomer BBQ organiseren 
Mensen schoffel aanreiken of info cursus tuinieren 
Werkelozen en Hang jongeren inzetten 

werkelozen inzetten voor een paar uur de man 

Werken met een groene brigade ! Of je straatje adopteren 

Werklozen en uitkeringstrekkers met branders gepland op deze wijze onkruid laten verwijderen. Wie werkt krijgt loon 
(uitkering) wil men eten is dit een alternatief. 

Werklozen, asielzoekers, wajongers etc. verplichten straten en pleinen (en plantsoenen) schoon te houden. Twee 
voordelen: alles schoon en mensen aan het werk 

Werkverschaffing aan taakgestraften en eventueel bijstandsgerechtigden 

werkzoekenden inzetten om onkruid te bestrijden met mechanische middelen. 

Ze vragen wel erg vaak of de bewoner wil mee helpen met het onkruid bestrijden. Maar als ik een keer vrije tijd heb s-
avonds. Dan ga ik liever even ontspannen. Dan onkruid bestrijden voor op straat. Veel mensen hebben baan en een 
druk huishouden. 

Ze zouden mensen met een uitkering een aantal uur per dag/week in kunnen zetten 

Ze zullen er toch iets aan moeten doen anders word het overal een zootje. 

Zelf een goedkopere oplossing (uit) vinden en/of bestrating erop aanpassen bij vervanging 

Zelf zorgen dat de gemeente schoon blijft en onkruid vrij blijft. Zet er desnoods acties op met bijvoorbeeld 
basisscholen en of verenigingen! 

Zet extra mensen in die langdurig een uitkering hebben 

Zet meer mensen in die een straf verdienen of bureau halt ! 

Zet werkelozen en mensen met een taakstraf in. 

Zij die profiteren van de gemeenschap, de schoffel in de hand stoppen en laten werken. 

zijn werk doen betalen zat belasting en alles gaat naar de binnenstad omliggende dorpen tellen niet mee bij de 
gemeente zie ook hoe de stoepen er in de wijk bij liggen stenen steken omhoog door boomwortels bij meldingen 
reageert de gemeente niet eens. 

zo door gaan met de bestrijding 

Zo goed mogelijk onkruid bestrijden, maar het houd ergens op 

Zoek naar een milieu vriendelijke manier om het onkruid tegen te gaan 

Zoeken naar alternatieven en zorgen voor een schoon en net straatbeeld. Mocht dit niet lukken en gemeente hiervoor 
ook zijn verantwoordelijkheid terug trekt zal ik zelf met chemische bestrijdingsmiddelen aan de gang gaan. 
zoeken naar een goed alternatief. Andere gemeentes werken met gas branders. zeer effectief, snel en goedkoop. 



 

 
58 

Zoeken naar goedkopere alternatieven. Mensen de stoep voor hun huis zelf laten doen. Zorgen dat het onkruid niet de 
spuigaten uitloopt, zodat je dan grove middelen moet inzetten. Bij houden in alle kernen. 

zoeken naar niet chemische mogelijkheden of veilige doodgroei middelen. 
zeker geen extra budget vrij maken voor onkruidbestrijding 

Zoeken naar oplossingen die kostenneutraal zijn. 

zoeken straten of trottoirs waar is onkruid nodig met milieu vriendelijk manier. 

Zolang het niet leidt tot onveilige situaties, huidig beleid handhaven. 

Zonder chemische mogelijkheden onkruid bestrijden. Dit doen wij ook in onze eigen tuin en bij ons in het pad, waar 
overigens ook heel erg veel onkruid is (denk tussen niveau C/D in). Onze buren en wij hebben er al verschillende 
klachten over gedaan en onze buurman heet verschillende keren het pad onkruid vrij gemaakt, simpelweg omdat de 
andere straatbewoners van de Cypressenstraat/Lijsterbesstraat dit niet doen! 

Zorg dat er een bijdrage vrijkomt voor buurtverenigingen zodat hun de onderhoud kunnen doen voor de buurt. Zo 
kunnen buurtbewoners hun eigen buurt onderhouden. 

zorgen dat de straten er goed en netjes uit zien. 

Zorgen dat de straten er ten alle tijden toonbaar uitzien. 

Zorgen dat er meer mensen aan de slag kunnen. 
Een begeleide aangepaste baan met loon. DUS GEEN VRIJWILLIGERSBANEN MEER CREËREN MAAR BETAALDE ARBEID 

zorgen dat het budget in orde is, misschien wat minder grote kosten vretende projecten uitvoeren. Wat heeft een 
inwoner van Belfeld aan al die onbetaalbare bouwwerken in Venlo. Dan liever een mooi bijgehouden straat. 

Zorgen dat het er goed en verzorgd uit ziet. Eventueel met behulp van de burgerij of bijvoorbeeld verenigingen. 

Zorgen dat het netjes blijft zodat de gemeente uitnodigend blijft voor bezoekers en (potentiële) bewoners. Werk laten 
verrichten door werkelozen, asielzoekers en anderen die geen werk vinden maar daar lichamelijk wel toe in staat zijn. 
De rest opvangen met WAA kandidaten. 
Dan zou er weinig prijsstijging moeten zijn. Er hoeft tenslotte ook geen vergif meer worden gekocht en verspreid. 
Mocht dan op het einde van de streep toch de kosten hoger zijn, dan eventueel de inwoners mee laten betalen.  

Zorgen dat het onkruid op een verantwoorden manier wordt bestreden. Als dit niet gebeurt, kunnen er gevaarlijke 
situaties ontstaan. De paden-stoepen of wegen worden glad, door het onkruid. 

Zorgen dat het onkruid van tijd tot tijd wordt verwijderd dan maar met hogere kosten gaat vaak veel 
gemeenschapsgeld naar projecten die toch niet gerealiseerd worden. 

Zorgen dat trottoirs en stoepen schoon zijn. Wat schoon is blijft schoon, waar veel onkruid  en ander afval ligt 
verergert de situatie vaak in een snel tempo. 

Zorgen voor een goed milieu is belangrijker. 

zou het eigenlijk ook niet weten 

Zout gebruiken in plaats van chemische middelen. Dat helpt ook 

Zoveel mogelijk onkruidvrij maken en de rest de inwoners als er nog onkruid staat 

 
 
Op basis van bovenstaande opmerkingen en suggesties is een zogenaamde “Wordle” gemaakt. 
Dat is een grafische weergave van de opmerkingen. Woorden die vaak in bovenstaande reacties 
voorkomen zijn in de Wordle groot en vet weergegeven. Hoe vaker een woord voorkomst des te 
groter en vetter. Het is niet vreemd dat de woorden ‘onkruid’ en ‘gemeente’ het meest  
voorkomen. Wil men een beter inzicht krijgen in de opvattingen van de burgers, dan zal men toch 
de oorspronkelijke opmerkingen moeten lezen. 
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Bijlage 1:  Vragenlijst  
 
 

ENQUÊTE ONDER GEMEENTEPANEL VENLO OVER ONKRUID BESTRIJDING 
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Bijlage 2:  Uitnodigingse-mail 
 
 
 
Beste leden van het Gemeentepanel Venlo, 
 
Het is al weer een tijdje geleden dat we de leden van het Gemeentepanel hebben uitgenodigd voor 
een enquête. Maar nu wil de afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving u graag enkele vragen 
voorleggen over de onkruidbestrijding in de gemeente. 
 
Vanaf medio 2016 gaat de rijksoverheid gemeenten waarschijnlijk verbieden om chemische middelen te 
gebruiken bij het bestrijden van onkruid. Dat kan leiden tot meer onkruid op straat en hogere kosten 
voor het verwijderen van onkruid.  
Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de wijze van onkruidbestrijding in de toekomst. 
Om de gemeenteraad in te lichten over de opvattingen van burgers over de onkruidbestrijding is 
bijgaande enquête opgesteld. 
 
Wij willen u  -als lid van het Gemeentepanel-  daarom vragen bijgaande vragenlijst in te vullen.   
 
[!LINK!] 
  
Ook als u weinig interesse in het onderwerp onkruid heeft, stellen wij uw deelname aan het onderzoek 
zeer op prijs! Wij krijgen een beter beeld van de meningen van de inwoners, als zoveel mogelijk mensen 
meedoen. Het invullen duurt zo'n 10 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 21 februari.  
 
 
Mocht u nog vragen hebben over de enquête, dan kunt u mailen naar gemeentepanel@venlo.nl  Ook als 
u zich wilt afmelden voor het Gemeentepanel kunt u dat via een mailtje naar dit adres doen. Meld dan 
als onderwerp "Afmelden Gemeentepanel". 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving 
van de gemeente Venlo 
 
 
 
P.S. Op deze plaats willen we alle nieuwe leden van het Gemeentepanel nog welkom heten en bedanken 
voor hun bereidheid om enkele keren per jaar mee te werken aan een enquête van de gemeente Venlo. 
 

  

https://vsousers.netq.nl/%5b!LINK!%5d
mailto:gemeentepanel@venlo.nl
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Bijlage 3:  Herinneringse-mail 
 
 
Beste deelnemer van het Gemeentepanel Venlo, 
 
Vorige week woensdag heeft u per e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een digitale 
enquête over de onkruidbestrijding in de gemeente Venlo.  
 
U kunt de vragenlijst nog invullen t/m aanstaande zondag 21 februari.  
Als u de vragenlijst inmiddels al heeft ingevuld, danken wij u daarvoor en kunt u deze herinnering 
negeren. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.  
 
U opent de vragenlijst via deze link:  [!LINK!]  
 
Mocht u nog vragen over de enquête hebben, dan kunt u die mailen naar gemeentepanel@venlo.nl .  
Ook als u zich wilt afmelden van het panel kunt u dat doorgeven via een mailtje naar dit e-mailadres. 
Vermeld dan als onderwerp "Afmelden gemeentepanel".  
 
 
Met vriendelijke groet, 
de afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving 
van de gemeente Venlo 
 
 

https://vsousers.netq.nl/%5b!LINK!%5d
mailto:gemeentepanel@venlo.nl


 

 

 


