Aan:

Gemeente Weert, college van B&W
met een afschrift naar de raadsleden
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert

Van:

Stichting Groen Weert, p.a. G.P.M. Hendriks, Noorderlaan 16, 6004 HV Weert

Datum: 16-03-2016
Betreft: Verwijderen van beplanting door gemeente Weert
Geacht college,
Stichting Groen Weert heeft een uitnodiging ontvangen (via mail d.d. 7 maart 2016) om te worden
geïnformeerd over gemeentelijke bezuinigingen op het groen ter grootte van € 300.000 voor 2018.
Burgers mogen meedenken over waar en hoe maatregelen worden vormgegeven. De bezuinigingen
worden doorgevoerd, dat staat vast, want de gemeenteraad heeft ermee ingestemd.
Dat er bezuinigd moet worden, kunnen we begrijpen en daarover willen we graag meedenken.
Stichting Groen Weert is (met 1 persoon) pas vanaf 29 maart welkom voor een gesprek met de gemeente.
Wat inwoners echter opeens zien gebeuren, is dat de gemeente voortvarend allerlei perken met heesters
nu al rooit. Dit gebeurt dus ver voordat burgers een kans krijgen van zich te laten horen.
Zo’n bijeenkomst is dan mosterd na de maaltijd. Hiermee geeft de gemeente blijk van minachting voor haar
inwoners.
Ook de gemeenten Nederweert en Leudal waren bezig met verwijderen van perken, maar zijn hiermee
gestopt na hevig verzet van bewoners.
Ook Stichting Groen Weert wil dit beleid aan de kaak stellen.
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weerszijden tunneltje Straevenweg resp. Louis Regoutstraat, 15 maart 2016
Het weghalen van perken is geen bezuiniging maar een kostenpost
Groenborders hoeven maar een of twee maal met jaar machinaal op hoogte afgesneden te worden terwijl
gras frequent gemaaid moet worden. Perken verwijderen, incl. de wortels, kost geld. De bomen die er
staan, raken ondergronds beschadigd wat zwamaantasting kan veroorzaken. De bomen kunnen daardoor
op termijn verloren gaan, wat weer rooikosten met zich meebrengt. Gras inzaaien kost eveneens geld.
Ecologie: heesters en hagen zijn noodzakelijk voor vogels, insecten en andere diersoorten
Lage heesters, hagen en iets hoger struikgewas vormen een natuurlijke hoogte-overgang tussen bodem en
bomen. Heesters en hagen vervullen daarmee een buitengewoon belangrijke ecologische functie!
De gemeente geeft in een toelichting aan om tegelijkertijd de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit van
het groen te willen verhogen. Dan is het antwoord duidelijk: laat bestaande perken intact!
Ze bieden bescherming en voedsel, mede door de gunstige bodemstructuur. De egel (een beschermde
diersoort!) vindt er een onderkomen tijdens de dag. Egels zijn nu nog in winterslaap onder heesters.
Door verwijderen van hagen en struiken wordt dus een beschermde diersoort verstoord en zijn habitat
vernietigd. Dat is wettelijk niet toegestaan.
Bloemrijke groenborders zijn belangrijk voor bijen. En ook voor mensen, want ze zijn gewoon mooi.
We moeten niet vergeten dat borders, hagen en bomen zorgen voor aankleding en sfeer van de
woonomgeving. Vaak zijn heesters bladhoudend, dus bieden ze ook in de winter kleur. Mensen ervaren de
seizoenen o.a. door bloei, bessen, herfstkleuren en door vogelleven.
Om redenen van sociale veiligheid hoeven groenperken niet verwijderd te worden. Ze dragen juist bij aan
een gevoel van welzijn en ontspanning.
Beplanting om bomen biedt ze bescherming
Het bodemleven blijft intact doordat de grond niet door voertuigen verdicht kan worden. Ook komt de
maaimachine niet bij de stam in de buurt en kan die dus niet beschadigen. Gevallen blad blijft liggen en
wordt omgezet in humus voor de bomen en beplanting.
Heeft Weert geen boodschap aan de klimaatverandering?
De Klimaatconferentie van afgelopen najaar in Parijs heeft een duidelijke boodschap afgegeven. De
overheid, dus ook de gemeente Weert, zou hierin een voorbeeld moeten zijn.
Meer groen is noodzakelijk, vooral in stedelijke gebieden, om temperatuurstijging tegen te gaan. Dit
gebeurt door opname en vervolgens verdamping van (overvloedige) neerslag.
Tevens vangen groene perken fijnstof af (dicht bij de bron), nemen CO2 op en produceren zuurstof. Ook
zijgt regenwater gemakkelijk weg in een perk met struikbeplanting door de luchtige bodemstructuur.
Stichting Groen Weert vraagt zich af hoe de bezuinigingskwestie is benaderd.
We vrezen dat de gemeente heeft geredeneerd vanuit de bestaande situatie die vervolgens wordt
‘uitgekleed’. Effectiever is de optie van innovatief aanbesteden. Daarbij is het beschikbare budget
uitgangspunt en wordt onderzocht wat daarmee mogelijk is.
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Al deze waarden lijken misschien moeilijk in geld uit te drukken. Niettemin is met het rapport Groen Loont!
aangetoond dat het investeren in een groene leefomgeving geld oplevert door minder criminaliteit,
besparing op zorgkosten, minder ziekte en depressiviteit, verkoeling van de omgeving, toerisme, hogere
waarde onroerend goed.
Laten we om al deze dringende redenen onze ‘Groenste stad’ groen houden met heesters en bomen!
Gemeente Weert, stop met het plotseling in rap tempo weghalen van begroeiing. Maak van de toegezegde
‘inspraak’ van burgers geen farce.
Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Gerard Hendriks
Stichting Groen Weert

Lucy van der Heijden
Stichting Groen Weert

Kopie naar: 1Weert

Van het padje af….
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