Sickingastate:
•
de eerder gekapte bomen vervangen voor
nieuwe duurzamere bomen
Humaldastate:
•
de eerder gekapte bomen vervangen
voor nieuwe beplantingen vervangen
•
gras aanlegen
•
langs het fietspad/water natuurlijke
beplantingen en natuurlijk gras

Sickingastate:
•
boom kappen
•
nieuwe (kleinere) bomen planten
•
beplantingen vervangen/ opknappen

Hottingastate:
•
besjesbomen in de bestrating kappen
•
houten bielzen vervangen door betonnen
•
parkeervakken herindelen
•
plantsoenen opnieuw beplanten
•
bomen in nieuwe beplanting planten

Humaldastate:
•
bomen kappen en nieuwe planten
•
smalle plantsoentjes beplanten met een
losse (niet geknipte) smalle haag.
•
uitstaptegel aanbrengen langs de
parkeervakken.
•
groen bij kruising Sickingastate uitbreiden

Lettingastate:
•
bomen rondom de parkeerplaats kappen
•
nieuwe bomen planten
•
een nieuwehaag planten om de parkeerplaats

Oenemastate (hele straat)
•
de lindebomen in de bestrating kappen
•
de lindebomen in de plantvakken laten staan.
•
nieuwe lindes planten in plantvakken
•
bloemrijk gras maken onder de bestaande
lindes (struiken groeien slecht onder volwassen bomen)

Hottingastate:
•
hoge struiken vervangen door lage
struiken
•
na het rooien van de beplanting bekijken
welke solitaire struiken nog een goede
vorm hebben zodat we ze kunnen laten
staan voor vogels.

buurtinitiatief
met wijkpanel

Roptastate
•
beplanting van de plantsoenen vervangen
•
bomen kappen en nieuwe planten
•
plantsoen noordkant vergroten

Mockemastate:
•
Beplantingen rondom de parkeerplaats
vervangen voor lagere beplanting
•
bomen kappen en nieuwe planten
•
delen gazon maken voor meer uitzicht op
speelplaats

Hottingastate:
•
besjesbomen in de bestrating kappen
•
nieuw plantsoen aanleggen met boom
•
huidige planstoen opknappen.

Oenemastate (hele straat)
•
de lindebomen in de bestrating kappen
•
de lindebomen in de plantvakken laten staan.
•
nieuwe lindes planten in plantvakken
•
bloemrijk gras maken onder de bestaande
lindes (struiken groeien slecht onder volwassen bomen)

Hottingastate/Wismastate:
•
parkeervakken opnieuw indelen
•
de bomen kappen en nieuwe planten
•
alle struiken rooien en nieuwe
aanplanten

Wismastate:
•
een paar plantsoenen in gras omzetten
voor een eenduidig beeld
•
een enkele boom kappen en een aantal
terug planten

Roptastate
•
beplanting van de plantsoenen vervangen/
opknappen
•
bomen in de bestrating kappen
•
nieuwe bomen planten op andere plekken

Roptastate
•
bomen in de bestrating kappen
•
nieuwe bomen planten op het veldje

Roptastate
•
beplanting van de plantsoenen vervangen/
opknappen
•
deel van de bomen kappen en nieuwe planten
•
nieuw plantvak maken met boom

Fogelsanghstate/Kingmastate
•
de beplanting vervangen voor lage struiken
•
paar solitaire struiken daartussen aanplanten
•
nieuwe bomen planten in de noordrand

buurtinitiatief
met wijkpanel

Beslingastate
•
nieuwe boom planten
•
plantsoen opknappen/ bijplanten

Liauckamastate
•
plantsoenen opnieuw beplanten
•
nieuwe bomen planten

Jongamastate
•
nieuwe bomen planten
•
plantsoenen opnieuw beplanten

Eysmastate
•
wateroverlast naast fietspad aanpakken
•
langs het pad vaker maaien
•
treurwilg bij brug planten
•
voethek vervangen door duurzame liggende
boomstammen (robuust, natuurlijk beeld)

Kingmastate
•
beplanting om de trafo heen vervangen

Kingmastate
•
bomen kappen en nieuwe terugplanten aan
overkant straat
•
extra parkeervakken maken

Kingmastate
•
bomen voorzien van een groter plantvak
(aanpakken opdrukken bestrating door
boomwortels)

