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Inspreken SGW d.d.0649-16 n.a.v. de bezuinigingen op het groen

Door Gerard Hendriks

Geachte commissieleden

D.d.13 juli hebben we als SGÌW namens 800 inwoners van Weert een petitie aangeboden aan wethouder
Litjens met de boodschap om vooral niet te bezuinigen op hagen, blokhagen en borders. Tevens hebben we
gewezen op de voorgenomen kap van 268 bomen.
Ook door de wijkraad Molenakker is toen een petitie aangeboden ondertekend door 500 inwoners van dç
wijk. Andere wijken hebben zich ook niet onberoerd gelaten.
De kap van de 268 bomen is inmiddels in goed overleg met de gemeente besproken en heeft wederzijds tot
een bevredigend resultaat geleid.

Waarom zoveel verzætvan de inwoners tegen het omvormen van het groen? Heel duidelijk. Hun groene
woonomgeving wordt aangetast. De omgeving is een verlengshrk van hun fuin die ze goed onderhouden en
ze wensen dat het groen niet ophoud bij hun erfgrens. Zicht op hun schuttingen heeft een verloederend
efÊect.

Hetinzaaien van bermen, vooral in het buitengebied, met een bloemrijk zaadmengsel waarderen we, echter
niet het verwijderen van hagen en blokhagen. Het is geen besparing maar een hoge kostenpost.
De afdeling Groen kijkt alleen naar hun aftleling maar niet naar de baten van andere afclelingen en naar het
welbevinden van onze Weerter bevolking.

Op initiatief van het Ministerie van Economische zaken is het programma Teeb-stad
(http:i/www.teebstad.nl ) ontwikkeld om inzicht te geven aan de waarde van groen in de stad.
Voor een deel van de wijk Graswinkel hebben we het verschil uitgerekend van een situatie met blokhagen
en borders en de situatie waarin deze vervangen zijn door gras.
Hieruit blijkt dat door het verwijderen van de hagen en borders in een gebied niet groter dan 13,5 ha over
een periode van 30 jaar liefst € 70 miljoen aan gemiste baten oplevert. Ofrrel dat de bewoners op een hect¿re
grond ongeveer €170.000,- per jaar op aclrteruitgaan. (zie brief SGW d.d.28-06-2016)
Vooral op het gebied van gezondheid, waterhuishouding en sociale cohesie. Want mensen die wonen in het
groen voelen zich gelukkiger, hebben minder sfress, herstellen sneller na een operatie of ziekte en hebben
minder last van hitteshess door de koelte die de bomen en hagen ons geven.
Daarbuiten vangen bomen en hagen het fijnstof op, nemen COz uit de lucht op en leveren ons zuurstof.
Extra belangrijk met de vee-industie in de Peel zo dichtbij.
Groen bevordert de sociale cohesie in de wijk en daarmee ook de veiligheid in de wijk en geeft een
vermindering van de kleine criminaliteit.
Ook zorgen bomen stuiken en hagen voor het opnemen en vasthouden van het hemelwater. Heel belangrijk
in deze tijd waarin regenbuien steeds heviger zijn.

Het groen verhoogt de waarde van het vastgoed, waardoor de verkoopbaarheid van huizen wordt verbeterd
en bovendien voor de gemeente hogere inkomsten genereert befeffende de onroerende z,aakbelasting.

Groen zorgt voor een grotere biodiversiteit. Daarbij moeten we vooral denken aan vogels, egels en insecten
die aftankelijk zijn van hagen en borders.
En hoeveel plezier geeft het niet om bloeiende struiken te zien. Mede door groen ervaar je de seizoenen.

Bomen in borders en blokhagen zijn veel vitaler dan bomen in het gras, mede door een gezondbodemleven
met regenworrren. Bladeren kunnen er verteren en opgenomen worden in dc voedselketen. De grond wordt
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niet verdicht door verkeer. De bomen raken niet beschadigd door bosmaaiers en grasmaaimachines. Kortom
borders en hagen zijn nodig voor een dur¡naa¡n bomenbeleid.

Verkeersbegeleidende hagen dragen brj aan de veiligheid. Hagen tussen de verkeerswegen en de fietspaden
geven extra bescherming aan de fietsers.

Terwijl Weert wil bezuinigen heeft het Limburgs Parlement 8 juli een motie van Rudy Tegels (CDA)

aangenomen om meer stadsnafuur aan te leggen in de bebouwde omgeving.

Gelden worden hiervoor wijgemaakt en er komt een concreet plan.

Op de klimaat conferentie in Parijs is afgesproken dat alle aanwezige landen er naar streven om de

temperatuurstijging te beperken tot 1,5 "C. Dus ook een verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke

bestuurders. Bomen en hagen mtgetrvoor het opslaan van het COz en het opnemen en vasthouden van water

bij hevige regenval.

Het verwijderen van bomen hagen en struiken strookf niet met de Kademota groen die de gemeente zelf
heeft geschreven. Er staat in; De gemcente zet in op behoud en versterhing vøn het grcene kørøkter

Grasvelden creëren is geen versterking, maar een verarming. We roepen de gemeente Weert op om het

vastgelegde beleid en de ambities in de K¿dernota Groen met voortvarendheid uit te voeren. Te luisteren

naar de wensen van de bewoners en rekening te houden met de klimaaWerandering.
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