Stichting Natuur en Milieu Aalten
Bilderdijkstraat 37,
7121 VK Aalten.
Tel. 0543 - 477629
E-mail: tonnystoltenborg@zonnet.nl
Giro: 8167619
.
K.v.k.09102624

Aan: de Raad van de gemeente Aalten en de deelnemers van het RTG

Betreft: RTG Groene Slingeplan 31 mei 2011; nieuwe kaders en voorwaarden

Aalten, 31 mei 2011

Geachte raadsleden en leden van het RTG,

De Stichting Natuur en Milieu Aalten kan niet aanwezig zijn bij het RTG. Daarom ontvangt u
hierbij onze opmerkingen voor de kaders en voorwaarden voor de aanpassing van het Groene
Slingeplan van 2004.

1.

Bij goed beleid is er een unieke kans om met een groen-blauwe
Aaltense identiteit, leefbaarheid en aantrekkelijkheid

parel door het dorp de

te versterken. Als voorbeeld kan

het (natuurlijk) groen in Lichtenvoorde dienen. Hoe belangrijk groen en bomen zijn voor
de leefbaarheid en voor de waarde van vastgoed - huizen, kantoren e.d. - is nog eens
aangegeven door Elco Brinkman voorzitter van 'Bouwend Nederland' in het blad
'Bomen Nieuws' (voorjaar 2011). De extra kosten op de totale projectkosten zijn
bovendien vaak zeer klein, zegt hij.
2.

Als een goedkoper Slingeplan een groener plan - met minder harde elementen en meer
gespaard groen - betekent, dan juichen wij dat toe. Belangrijk voor het nieuwe plan is
vooral dat de uitvoering in ecologisch opzicht optimaal is.

3.

Voor een robuust Groene Slingeplan is in elk geval nodig dat er een voldoende ruime
groene bufferzone langs de beek komt (minstens 10 meter aan beide zijden).

4.

Op verschillende plaatsen langs de beek dient er bij bouwplannen - bijv. Hofstraat,
Adm. De Ruyterstraat - rekening te worden gehouden met het plan. Tot nu toe is er te
veel misgegaan en is het Slingeplan te weinig sturend geweest.

5.

De groene zone langs de beek moet een rustzone worden met een wandelpad waarbij
broedende vogels niet verstoord worden. Soms moet het pad daarvoor iets verder van
de beek komen te liggen. Verder moet er op een bepaald traject natuurlijk niet meer
dan één pad langs de beek lopen.
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6.

Om bij de uitvoering van het Groene Slingeplan niet voortdurend beperkt en verlamd te
worden door beleidsfluctuaties

is een (groen)fonds essentieel. Dit geldt in feite voor het

gehele groenbeleid.

Dan kun je dan als gemeente meer vragen van

projectontwikkelaars

en bouwers en voorkom je bovendien een te grote afhankelijkheid

van private partijen bij PPS-constructies.
heffing op bouwprojecten.
beleidsinstrument
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Er is nu bij het Groene Slingeplan een gelegenheid om dit

toe te passen.

Met vriendelijke groet,

Het fonds kan o.a. gevuld worden met een

