Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Betrokkenheid inwoners bij het groen in de wijk
Op 24 januari jl. stond in de Nieuwe Meerbode een ingezonden brief van de heer
Morssink namens de initiatiefgroep ‘Bomen Herplanten Viergang’ aangaande de
bomenkap en herplant aan de Viergang in Mijdrecht. Deze bomen moesten destijds
gekapt worden vanuit veiligheidsoverwegingen, er bestond de kans dat deze bij
storm om zouden vallen. Er is een inloopbijeenkomst geweest waarbij inwoners zijn
geïnformeerd over de noodzaak van kap en daarbij konden inwoners ook een
voorkeur uitspreken voor de soorten bomen die er voor in de plaats moesten komen.
Daarbij is volgens de initiatiefgroep aan inwoners verteld dat alle bomen herplant
zouden worden.
Van de 240 bomen zijn er uiteindelijk 122 herplant, waarbij op een aantal plaatsen
struiken in de plaats van bomen zijn gekomen. De reden hiervoor is dat bomen de
ruimte moeten hebben om te groeien en oud te worden, herplant van alle bomen zou
dat in de weg staan. Echter, aan het begin van de Viergang vanaf Bozenhoven tot
aan de Watermolen is bijna geen enkele boom teruggeplant. En ook halverwege de
Viergang zijn er stukken waar in plaats van bomen enkel struiken terug te vinden zijn.
Wij hebben naast de initiatiefgroep ook andere inwoners rond de Viergang
gesproken en veel zijn ontevreden over het aantal teruggeplante bomen en over de
stukken waar alleen struiken geplant zijn. Uitgangspunt van het nieuwe
Groenbeleidsplan is om samen met inwoners het groen vorm te geven en hen niet
alleen te betrekken bij de planvorming, maar ook bij de uitvoering en het uiteindelijke
resultaat. Dat laatste lijkt in deze situatie niet naar wens te verlopen. De
initiatiefgroep geeft aan bij de gemeente geen reactie te krijgen op haar vragen
waarom er gekozen is voor het huidige beplantingsregime.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij een aantal vragen aan het college.
1. Is uw college bekend met de bezwaren van de initiatiefgroep ‘Bomen Herplant
Viergang’?
Zoals aangegeven is er een inloopbijeenkomst geweest over de bomenkap rond de
Viergang.
2. Hoeveel mensen wonen er in de wijk Molenland en hoeveel waren bij deze
inloopbijeenkomst aanwezig?
3. Op welke wijze zijn inwoners verder betrokken bij de bomenkap, herplant en
evaluatie van het uiteindelijke resultaat aan de Viergang?
4. Is aan alle inwoners in de wijk een terugkoppeling gegeven over het
uiteindelijke resultaat en voorgenomen beplantingsregime? Hebben zij de
mogelijkheid gehad om hierop te reageren?
5. Wat is de reden dat aan het begin van de Viergang zeer beperkt bomen zijn

teruggeplant en dat op bepaalde stukken alleen struiken in plaats van bomen
zijn geplant?
6. Wat is de reden dat er, volgens de initiatiefgroep, geen duidelijk antwoord is
gekomen op haar vragen en er voor alsnog niets is gedaan met de bezwaren
van de initiatiefgroep ‘Bomen Herplant Viergang’?
7. Is uw college bereid om samen met de initiatiefgroep te bekijken op welke
wijze het aantal bomen, met name op het begin van de Viergang, groter zou
kunnen worden? Zo ja, op welke termijn bent u voornemens om dat te doen?
Zo nee, waarom niet?
Een belangrijk uitgangspunt in het Groenbeleidsplan is de betrokkenheid van
inwoners bij de uitvoering en het uiteindelijke resultaat. Behalve rond de Viergang
ontvangen wij ook geluiden uit Abcoude dat dit nog niet naar wens verloopt.
8. Op welke wijze worden inwoners, waaronder de inwonersgroepen die destijds
betrokken waren bij de opstelling van het Groenbeleidsplan, op dit moment
betrokken bij de uitvoering en het uiteindelijke resultaat van het
Groenbeleidsplan? Vindt er periodiek overleg plaats met deze groepen? Wat
zijn de ervaringen tot nu toe? Verloopt dit naar wens en zo niet, welke
verbeteringen worden er doorgevoerd?
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Pieter Kroon
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

