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Rietkraag aan de Jule Stynestraat
Kortgeleden ontving u een wijkbericht over een aanpassing in het maaien van de rietkraag aan de Jule
Stynestraat. Wij willen u laten weten dat deze gewenste aanpassing niet doorgaat. Dat komt door de
binnengekomen bezwaren tegen het voorstel.
Toelichting
Het initiatief voor een aanpassing in het maaien van de
rietkraag kwam van enkele bewoners van de
waterwoningen. De gemeente heeft dit voorstel
getoetst en geconcludeerd dat de aanpassing mogelijk
is en recht zou doen aan de belangen van de diverse
bewoners en degenen die op het water willen
recreëren. Daarom is er een wijkbericht verspreid,
waarbij iedereen de mogelijkheid heeft gekregen om te
reageren op dit initiatief.
Besluit
Er zijn zeven reacties binnengekomen van
verschillende bewoners die aangaven bezwaren te
hebben tegen de aanpassing. De aanpassing in het
maaien van de rietkraag krijgt dus niet voldoende
steun uit de buurt. En dit is wel noodzakelijk, omdat de
aanpassing anders is dan het originele inrichtingsplan
van de buurt. Daarom is nu besloten het maaiplan voor
de Jule Stynestraat niet te veranderen.

Als u in de toekomst meldingen wilt doen over dingen
die u opvallen in de openbare ruimte, vragen wij u om
dit te melden via www.utrecht.nl/melding of gebruik de
Slim Melden Utrecht app.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wijkbureau Leidsche Rijn via telefoonnummer 14 030
of leidscherijn@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

Andere reacties
We hebben ook enkele reacties ontvangen over het
maaien bij de brug, het maairitme en het niet weghalen
van het riet. Hierover kunnen wij u het volgende
melden:
•
•

•

In de buurt van de bruggen wordt voor goed
zicht en veiligheid het riet kort gehouden.
Elk jaar wordt in de maanden oktober en
november ongeveer 70% van het riet gemaaid.
Tijdens het groeiseizoen van het riet houden
wij de zichtlijnen, veiligheidshoeken en de
eerste meter vanaf het pad kort(er).
De aanpak voor het maaien van het riet, is dat
het gemaaide riet na 7 dagen is afgevoerd. Dit
is goed voor de beestjes die dan een ander
plekje kunnen zoeken.
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