Motie

I.M.8

Onderwerp: Verbinden openbaar groen tot een Groen Lint

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 juni 2017,

Overwegende dat:
-

-

-

-

Weert in 2014 het predikaat “Groenste stad van de Wereld” heeft ontvangen;
Niet alleen het groen rondom de stad Weert, maar ook het groen binnen de stad
aandacht verdient;
Groene plekken in de stad en wandelpaden zoals Stadspark, Fatimapark,
Verliefdenlaantje, het wandelpad achter het viaduct bij het spoor (Julianalaan) door een
wandelroute met elkaar verbonden kunnen worden in een Groen Lint;
Het Groene Lint, een groene wandelroute in de stad, de aantrekkelijkheid van de
binnenstad vergroot en de in 2014 behaalde titel “Groenste stad van de wereld” nog
meer inhoud zal geven en eer zal aandoen;
Het Groene Lint aansluit bij de plannen voor versterking van het stadshart.
Het Groene Lint bewoners en bezoekers uitnodigt tot meer beweging en wandelen en
een positief effect heeft op de gezondheid;
Groene speelplekken en bankjes onderdeel kunnen uitmaken van dit Groene Lint. Dit
leidt tot welbevinden en ontmoeting. En tot verlevendiging van en meer bezoekers aan
de binnenstad;
Groen de harde stenige uitstraling van een stad verzacht;
In de kadernota 2017 bij sub-doelstellingen van de kwaliteit van de woonomgeving een
verdere vergroening wordt aangegeven;
Daarbij onder meer is vermeld ‘een impuls met permanent groen (bomen) in de
binnenstad’;

Draagt het college op:
•
•
•

Voor 1 juni 2018 de resultaten van een onderzoek beschikbaar te hebben naar de
mogelijkheden hoe het openbaar groen in en nabij het stadscentrum met elkaar
verbonden kan worden door wandelpaden en dit meenemen in de kadernota 2018;
Daarbij zo mogelijk aan te sluiten bij en in samenhang uit te voeren met lopende
projecten, zoals de versterking van het stadshart;
Dit in de begroting 2018 te verwerken bij programma 1 en hiervoor een bedrag op te
nemen bij de prioriteiten 2018-2021.

en gaat over tot de orde van de dag,

-

-

Fractie SP Weert,

Fractie Weert Lokaal,

Fractie D66,

R. Geboers

S. Winters

E. Werps

Meer informatie is te vinden via De Universiteit van Wageningen:
http://degroenestad.nl/factsheets/
en via “De verbinding tussen groene recreatieve plekken in de stad” op:
https://issuu.com/madeinvelp/docs/rovers_carla_-_torren_liezeke_van_d
Steden die een soortgelijk Groen Lint in hun infrastructuur hebben opgenomen zijn legio, o.a.
Amersfoort, Maastricht, Vught.

