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Beantwoording brief Stichting Groen Weert

Voorstel
1. Instemmen met beantwoording en verzending brief aan Stichting Groen Weert.

Inleiding
De Stichting Groen Weert (SGW) heeft naar aanleiding van omvormingen in het groen een
brief geschreven. Hierin geeft SGW aan dat de gemeente Weert al groen omgevormd
heeft. Deze omvorming heeft volgens SGW betrekking op de bezuinigingen in het groen.
In de bijgevoegde brief geven wij antwoord op de brief van SGW overde bezuinigingen en
de omvormingen die plaats hebben gevonden.

Beoogd effect/doel
Uitleg geven waarom de omvormíngen hebben plaats gevonden en informeren over de
stand van zaken betreffende de omvormingen.
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Communicatie/ participatie
Er zal met de SGW verder gesproken worden tijdens de bijeenkomst van de Groene
verenigingen. Zij hebben dan ook de mogelijkheid om hun argumenten in te brengen.

Overleg gevoerd met
Intern:
Frank Speet

Extern:
nvt

Bijlagen
Brief SGW
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De heer G.P.M. Hendriks
Noorderlaan 16
6004 HV WEERT

weert, l2MEl 2010

Onderwerp
Ons kenmerk

: Verwijderen groen beplanting
: 2/16/078O46

Beste meneer Hendriks,

U hebt op 16 maart 2016 een brief geschreven over het groenbeleid van de gemeente
Weert. Die gaat over de omvormingen van groen die plaats gaan vinden in het kader van
de bezuinigingen. In deze brief geven wij hierop een antwoord.

Verwijderen beplanting
In uw brief geeft de Stichting Groen Weert aan dat door de gemeente Weert er op dit
moment beplantingen worden gerooid. Dat er beplanting gerooid is op de locaties die u
aangeeft klopt, maar de reden is zeker niet het invullen van de bezuinigingen.
De reden is wel dat het hier gaat over beplantingen die functioneel niet meer voldoen of
dusdanig slecht zijn dat vervanging noodza(elijk is. Ieder jaar, dus ook dit jaar, wordt dit
soort beplantingen aangepakt. Dat zijn tot nu toe de enige zaken die uitgevoerd zijn.

fnspraak bewoners
Op dit moment zijn we volop bezig om 16 avonden in wijken en dorpen te organiseren. De
eerste avonden zijn al ingepland en starten vanaf 11 april. Op deze avonden worden alle
bewoners van de wijken of dorpen uitgenodigd om in hun wijk of dorp mee te denken over
het groen van Weert. Alle opmerkingen of aandachtspunten worden op deze avonden
verzameld en betrokken bij de uiteindelijke omvormingen. Daarmee krijgen alle inwoners
inspraak in wat er in hun wijk met het groen gebeurt.

Inspraak "groene verenigingen"
De groene verenigingen worden uitgenodigd om samen met ons naar de voorgestelde
omvormingen te kijken. Ook hier wordt een open dialoog gevoerd om de standpunten van
deze verenigingen te respecteren. Ook uw input wordt dus meegewogen in de uiteindelijke
plannen van de omvormingen.

Overige belanghebbenden
Omdat de omvormingen ook gevolgen hebben voor het groen op de bedrijventerreinen
gaan we ook met de ondernemers hierover in gesprek.

Omvormingen groen
De omvormingen van het groen vinden pas plaats vanaf het najaar van 2016 en gaan door
tot het najaar van2017 om in 2018 structureel€ 300.000,00 te bezuinigen. Wat dit
uiteindelijk gaat betekenen voor het groen van Weert is nog onbekend omdat de
meningen van alle belanghebbenden zeker meegewogen worden in de uiteindelijke
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beslissingen. Ook u bent uitgenodigd om samen met ons na te denken over het invullen
van deze bezuinigingen. Dit kunt u docn tijdcns het overleg met de groene verenigingen.
Uiteraard staat het u vrij om ook de informatieavonden in de wijken en dorpen te
bezoeken.

Doelstelling
Onze doelstelling bij het omvormen van het groen is dat naast het terugbrengen van de
onderhoudskosten de kwaliteit en functionaliteit van het groen verbeterd. De biodiversiteit
wordt vergroot maar ook duurzaamheid wordt meegenomen in de plannen. Gedacht kan

worden aan de aanleg van wadi's om hemelwater te bufferenof bloemperken die worden
vervangen door bloemrijke mengsels. Grasvelden worden nu intensief gemaaid. In de
toekomst willen we meer diversiteit in de frequentie van het maaien aanbrengen. Dit komt
ten goede aan de biodiversiteit. Deze doelen gaan we gelijktijdig realiseren met het
omvormen van groen.

Participatie
Een onderwerp op de informatieavonden is ook participatie. Als bewoners bereid zijn om
zelf groen te onderhouden staat de gemeente Weert hier zeker niet negatief tegenover.
Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn groen van de gemeente te laten
onderhouden door andere instanties of bedrijven. Deze vormen van participatie hebben
osk invloed op de uiteindelijke invulling van de bezuinigingen.

Vragen
Hebt u nog vragen over deze brief neemt u dan gerust contact op met W¡l Op 't Roodt. Hij
is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 325'

Met vriendelijke groet,
burgemeester wethouders,

M. n
gemeentesecretaris
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