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64-2019
30 april 2019
J.W. Groot Roessink
M.J. Veldhuizen
beantwoording vraag D66 en PP over akkerranden bebouwde kom

Aanleiding:

De fracties van D66 en De Progressieve Partij hebben gezamenlijk de volgende vraag aan
het college gesteld: in hoeverre kan het college al op korte termijn het succesvolle en relatief
budgetarme akkerrandenproject uitbreiden naar bermenprojecten bij gemeentelijke rond- en
toegangswegen (zoals de Nijverheidsweg en Bredevoortsestraatweg), teneinde zowel buiten
als binnen de bebouwde kom tegen lage kosten op korte termijn dorpsverfraaiing te
realiseren en daarmee tevens de insectenstand te ondersteunen.
Inhoud Mededeling:

Momenteel lopen er al diverse initiatieven om de biodiversiteit in ons openbaar groen te
bevorderen. In ons beheer van de bermen, vooral in het buitengebied, houden we nu ook al
rekening met de flora en fauna, door waar mogelijk (vanuit veiligheid) alleen de eerste meter
te maaien. Waarbij we dan de rest van de berm laten staan, en pas aan het eind van het jaar
maaien. Daarnaast zijn er drie rotondes heringericht met priariebeplanting. Deze beplanting
heeft een gunstig effect op de insectenstand. Verder zijn er in de afgelopen jaren diverse
braakliggende bouwkavels en een aantal overhoeken (tijdelijk) ingezaaid met bloemrijke
mengsels. In totaal ongeveer 50 are.
Ook zijn er op diverse plekken bollenmengsels aangebracht, met name op de invalswegen
naar de centra van Aalten en Dinxperlo. Verder loopt er momenteel een initiatief bij de
Aladnaweg, waar we natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups nastreven. Dit door
middel van een bloemenmengsel (plus gras) en nestkastjes. Dit om vogels (mezen) te
lokken, die zodoende de rupsen opeten.
Naast bovenstaande selectie van lopende initiatieven, is het college bereid om bij wijze van
proef, in mei 2019 een aantal stukken bestaand gazon (binnen de kom), grotere stukken
berm en picknickplaatsen om te zetten naar bloemrijk grasland. In 2019 zal dit vanuit het
lopende budget worden opgepakt. Wanneer het wordt doorgezet naar de volgende jaren,
dan zal mogelijk bij uw raad om aanvullende middelen worden gevraagd. Bloemrijk grasland
vraagt namelijk om extra frees- en zaaiwerkzaamheden. Het succes is uiteraard wel
afhankelijk van de juiste weersomstandigheden in de zomer.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:-
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17-2019 Schriftelijke vraag fracties PP en D66 aan het college:

Geacht college,
In raadsmededeling 24-2019 t.a.v. Amendement 5.8 over Onderhoud Groen, hebben onze
fracties kunnen lezen dat naar aanleiding van de rondgang groenonderhoud van 9 februari
jongstleden een planning gemaakt zal worden om de komende tienjaar de hotspots en
toegangswegen van onze gemeente te ‘verfraaien’.
Afgelopen donderdag 11 april is er ook een Zaad-Project van Radio 2 bij de Ahof geweest,
rondom het bevorderen de insectenstand, waaronder bijen en vlinders. Hier komen voor onze
fracties twee belangen bij elkaar.
In het kader van de twee bovengenoemde aanleidingen, hebben onze fracties aan het college
de volgende vraag:
In hoeverre kan het college al op korte termijn het succesvolle en relatief budget-arme
akkerranden-project uitbreiden naar bermenprojecten bij gemeentelijke rond- en
toegangswegen (zoals de Nijverheidsweg en Bredevoortsestraatweg), teneinde zowel buiten als
binnen de bebouwde kom tegen lage kosten op korte termijn dorpsverfraaiing te realiseren en
daarmee tevens de insectenstand te ondersteunen.

De fracties van D66 en De Progressieve Partij
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24-2019
18 februari 2019
A.J. Klumpers
M.J. Veldhuizen
Amendement 5.8. Onderhoud openbaar groen

Aanleiding:
De fracties van D66, GemeenteBelangen en de Progressieve Partij hebben gezamenlijk een
amendement ingediend.
Het college geeft de raad in het eerste kwartaal van 2019 inzicht in het onderhoud van het openbaar
groen, de niveau’s van onderhoud en de keuzes daarin. Hierbij wordt gelet op een passende aanpak
voor iedere kern (differentiatie).
Inhoud Mededeling:
Omdat niet helemaal duidelijk was wat er bedoeld werd met de vraag, is besloten om de raad uit te
nodigen voor een korte bijeenkomst met een rondgang langs de kernen.
De conclusie was dat het niet zozeer om het onderhoudsniveau ging maar om hotspots en
toegangswegen te “verfraaien”.
Er werd gevraagd of er min of meer een planning gemaakt kon worden dat tussen nu en 10 jaar alle
hotspots en toegangswegen kunnen worden verfraaid.
Afgesproken is dat de wethouder met een voorstel komt hoe en wanneer we invulling aan deze vraag
kunnen geven.
Hierover komt in het tweede kwartaal een raadsmededeling.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
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