Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

: 35/2012
: 5 maart 2012
: 5 maart 2012
: J. Teeuwsen
: Snoeibeleid

Aanleiding
Op 5 maart 2012 heeft de Progressieve Partij de volgende vragen gesteld:
•
•

Heeft de gemeente beleid vastgesteld over het snoeien van openbaar groen of wordt dit
meegenomen in de nieuw op te stellen nota groenbeleid ?
Zo niet, bent u bereid om in de nieuwe nota groenbeleid hierover nieuw beleid op te nemen
zodat daaraan getoetst kan worden?

Inhoud mededeling
De gemeente heeft geen snoeibeleid vastgesteld, ook in het nieuwe groenbeleidsplan is dit niet
opgenomen. Opnemen van beleid is niet aan de orde, het is buitengewoon lastig dit te definiëren en
nagenoeg niet uitvoerbaar.
Ons zijn persoonlijke meningen van burgers bekend over de wijze van snoeien. Wij snoeien vanuit het
oogpunt van duurzaam onderhoud. De werkzaamheden worden uitgevoerd door zeer ervaren
medewerkers die dit soms al tientallen jaren doen en zeer betrokken zijn bij hun vak.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Geen
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
Geen

14/2012 Schriftelijke vragen aan het college.
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Vragen over het snoeibeleid
Zoals elk jaar worden wij ook dit jaar weer geregeld door mensen aangesproken over het snoeibeleid
van de gemeente.
Er zou zeer rigoureus en hoog worden opgesnoeid en ook alle onder beplanting zou op sommige
plaatsen geheel zijn weggehaald, wat nadelig kan zijn voor de fauna, zoals vogels en vlinders.
Afgelopen jaar hebben we de kapverordening en de lijst met waardevolle bomen vastgesteld. Komend
jaar wordt een nieuw groen beleidsplan verwacht.
Mijn vragen zijn,
Heeft de gemeente beleid vastgesteld over het snoeien van openbaar groen of wordt dit meegenomen
in de nieuw op te stellen nota groenbeleid ?
Zo niet, bent u bereid om in de nieuwe nota groenbeleid hierover nieuw beleid op te nemen zodat
daaraan getoetst kan worden?

Groet,
Gerrit Migchelbrink

