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Betreft: Roekenoverlast Heerbaan, hernieuwd gezamenlijk verzoek van de omwonenden.

16-4-2017
Geachte dames en heren,
Nadat er na het broedseizoen een aantal nesten is verdwenen, is de kolonie roeken aan de Heerbaan, ter
hoogte van het tunneltje (Havercamp), dit voorjaar weer flink aangegeroeid. De overlast die deze vogels
veroorzaken is, voor het 5® Jaar op rij, weer helemaal terug en voor ons, buurtbewoners, niet langer
acceptabel.
Wij willen, zoals we vorig Jaar al aangaven, weer in alle rust van onze tuinen en huizen kunnen genieten en
niet zodra het licht wordt gewekt worden door het afgrijselijke, zeer doordringende gekrijs van deze
'zangvogels'. Hun keiharde 'concert' duurt de hele dag tot zonsondergang.
Wij zijn van mening dat een dergelijke kolonie niet thuishoort midden in een woonwijk.
Individuele en gezamenlijke protesten/klachten bij de gemeente zijn tot op heden op niets uit gelopen: wij
voelen ons niet gehoord en in de steek gelaten door de gemeente!
Daarom slaan wij net als vorig jaar de handen ineen en verzoeken wij, de omwonenden, de gemeente
dringend de kolonie vóór januari 2018. wanneer de nesten weer betrokken worden, te verplaatsen naar een
plek buiten de bebouwde kom, zoals dat ook op andere plaatsen in Asten én daarbuiten is gebeurd.
Tot slot ben ik bereid dit verzoek verder r^ndeling toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
Wim Jacobs
Heerbaan 38, 5721LW Asten
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De volgende personen hebben per Er«ail als volgt aangegeven in te stemmen met dit gezamenlijk verzoek:

Ik sta volledig achter jullie actie. De roeken maken mij/ ons helemaal gek.
Hou ons vooral op de hoogte.
Ingrid Strijbosch
Heerbaan 30
Uiteraard sta achter de aktie .
Maarten Hoefnagels
Heerbaan 30
Asten
Hierbij deel ik Je mede dat wij achter de brief staan en derhalve bereid zijn deze mede te ondertekenen.
Groeten,
Jan Hurkmans
Jan van der Diesduncstraat 34
Wij zijn het lawaai van de roeken ook meer dan zat en ondersteunen Jouw initiatief de gemeente
nogmaals te wijzen op de situatie en te verzoeken nu echt wat te ondernemen.
Marga en Ben Janssen
Ostaderplantsoen 14

Wij staan achter jouw actie. Het gekrijs dring inmiddels nog harder door tot het Ostaderplantsoen.
Familie Kanters, Ostaderplantsoen 10

Ook wij ondervinden overlast van de roeken welke zich bevinden in de groenstrook langs
de Heerbaan. Niet alleen vanwege hun gekrijs maar zeker ook vanwege hun uitwerpselen.
Wij staan achter de actie om de nesten vóór januari 2018 te verplaatsen naar een plek in
het buitengebied.
Fam. Mollemans, Ostaderplantsoen 12
Wij, Elly en Hans van Houten onderschrijven voor de volle 100% het streven om de "roekenplaag"
grondig aan te pakken door ze te verdrijven/veplaatsen.
We hebben zeker de indruk dat het aantal dieren is toegenomen en dat we naast het lawaai dat de
hele dag duurt nu ook overlast hebben van pikkende en vervuilende exemplaren in tuin/bomen,
op garage en schutting.
Het zou een hele opluchting zijn als ze weg waren.
Mogelijke suggestie voor de gemeente bomen omzagen en jonge minder vervuilende bomen
te planten, de nesten zijn dan ook automatisch weg en tevens een mooie gelegenheid voor groot
onderhoud want wat ziet het er toch schandalig uit, wat een puinhoop.
De voor de vervangende bomen geen ""Esdoorn(Acer)????") kiezen want ik wordt letterlijk
gestoord van al die "helikoptertjes"" die overal liggen en uitschieten.
Hans van Houten
Heerbaan 28, 5721 Is Asten
Ik sta achter de actie om de overlast van roeken te stoppen.
Mare Kluytmans
Heerbaan 34,5721LW Asten

Als bewoner van Heerbaan 34 pal naast het "Roekenbos". Geef ik aan stellig te staan achter het
verzoek van onze buurtbewoner Dhr. W. Jacobs.
Daar de nesten van deze vogels zich pal naast ons huis bevinden kunt u zich wel voorstellen dat wij
hier enorm veel overlast van hebben. Ik hoop dan ook dat het verzoek tot verplaatsen van de nesten
dit j aar gerealiseerd gaat worden.
Petra Kluijtmans van de Laar
Wij staan 100 procent achter de actie
Aad Peters
Ostaderplantsoen 9
5721VX Asten

Wij staan volledig achter de actie dat de roeken verplaatst moeten worden!
Groet
Bas en Els Spruijtenburg
Heerbaan 27
5721 LP Asten
Evenals vorig jaar sta ik volledig achter deze actie en de niet-verwijtende maar wel kraakheldere
toon in de brief naar de gemeente. Dank voor jullie initiatief
Theo Martens,
Heerbaan 26, Asten

Wij staan achter de actie.
Antoon en Margot Janssen, Heerbaan 41, 5721LR Asten.
Hoi Wim , natuurlijk ook mijn handtekening! Afgelopen week waren de roeken zelfs om 23.00 uur nog
keihard aan het krijsen. Je moest het raam dichthouden! Dank weer voor je inspanning!
Groet, Jakkelien Mertens
Heerbaan 40

Staan helemaal achter de petitie
Vreselijk veel overlast
Ton en Franca Bakens
Havercamp 26
Wij staan achter deze actie! Vorig seizoen hoorden we ze nog niet zo goed maar ook wij hoeven nu
geen wekker meer te zetten, de roeken wekken ons trouw iedere ochtend!!!!
Frits en Anne van Vlerken
Fleerbaan 20
Wij staan achter deze actie omdat wij erg veel last hebben van deze roeken en niet alleen 's morgens
en overdag ook 's avonds horen wij het gekrijs.
Will Zegers en Peter van Boxtel
Heerbaan 33, 5721 lp Asten
Wij staan achter deze actie.
Roos en Math Vankan
Jan vd Diesdunckstraat 32
5721VM Asten

Wij zijn het helemaal eens met jouw actie om de gemeente te vragen de roeken te verplaatsen. Ook
wij hebben veel overlast van de roeken zowel thuis als wanneer we een wandeling maken op het
wandelpad.
Josefien Braam, Theo Broekmans
Heerbaan 25 te Asten
Sta achter de actie. Veel succes.
Bart Koppens
Havercamp 25
Ik sta achter het standpunt,Leo Keuren,Heerbaan 39.
Wij staan 100% achter deze aktie!
Ria en Albert de Jong,
J. v.d. Diesduncstraat 22

Hierbij bericht ik je dat wij achter de actie staan.
Anja Aarts, Cor Haazen
Jan van der Diesduncstraat 28
5721 VM Asten

