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1. Geschiedenis
Stichting Groen Weert werd opgericht op 11 augustus 2010. De stichting is voortgekomen uit
personen die opkwamen voor het behoud van monumentale bomen. Aanvankelijk onder de
vleugels (een bomenwerkgroep) van het IVN Weert e.o.
Het werkgebied bestaat uit de gemeente Weert en de aangrenzende gemeenten
Nederweert, Leudal en Cranendonck .
De stichting komt op voor een groene en gezonde leefomgeving.

2. Doelstellingen
2.1

Doelstelling als genoemd in de statuten

In de statuten van de Stichting Groen Weert is bepaald dat de stichting haar doelen tracht te
bereiken door onder meer:

2.2

Detaillering doelstellingen

•
•

Het handhaven en uitbreiden van het bomenbestand.
Het verbeteren van de woon- werk- en leefomgeving door groenvoorzieningen,
schoon water, zuivere lucht, voorkomen van stank en horizonvervuiling.
Het toezien op een goed milieu, groen- en bomenbeheer door de gemeente Weert en
aanpalende gemeenten en waar nodig te adviseren en behulpzaam te zijn bij het
verbeteren van de procedures voor het behoud van het groen en de daarbij
behorende wettelijke hulpmiddelen zoals de Bomenverordening en het
Bomenregister, of andere hulpmiddelen die het milieu- en het groenbeheer
optimaliseren.
Er toe bij te dragen dat de bewoners en overheidsinstanties bewust worden van het
nut van een groene en milieuvriendelijke omgeving voor hun gezondheid en welzijn
door middel van voorlichting, lezingen, publicaties en dergelijke.
Het bevorderen van een samenwerking met gelijkgestemde personen of organisaties.
In goed overleg met de overheidsinstanties, bewoners of belangengroepen aan de
doelstellingen van de stichting te werken, echter bij bedreigingen van het groen, de
bomen en het milieu en het leefklimaat zal de stichting niet schromen in het
toepassen van zienswijzen, bezwaarschriften, beroepsprocedures en het eventueel
voeren van gepaste acties

•

•

•
•
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3 Huidige organisatie
3.1

Algemeen

De statuten van de vereniging zijn vastgesteld door Notaris Mr. Lucas Dirk Malherbe, notaris
te Weert op 11-08-2010 en op 26-04-2016 aangepast op de ANBI status.
Momenteel zijn binnen SGW 4 bestuursleden en 15 adviseurs actief, allen onbezoldigd.
Het bestuur en de adviseurs komen maandelijkse bijeen voor intern overleg. Het NMC te
Weert stelt ons daarvoor een ruimte beschikbaar.
Stichting Groen Weert is een club vrijwilligers die zich inspant voor behoud en waar mogelijk
uitbreiding van het bomenbestand en ander groen in de gemeente Weert en omstreken.
Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving kan niet zonder groen. Ook voor (andere)
milieuaspecten zetten wij ons in (o.a. megastallen, ontgrondingen, geen houtstook).
Verder zaken betreffende het veranderende klimaat, zoals alternatieven voor fossiele
brandstoffen
We nemen deel aan overleggroepen en organiseren zelf activiteiten.

3.2

Bestuur

Thans bestaat het bestuur uit 4 leden waaronder een voorzitter en een secretaris.
Tijdelijk heeft de voorzitter het secretariaat op zich genomen

3.3

Thema’s

Er zijn 6 thema’s onder handen, te weten:
• Bomen en ander groen
• Educatie
• Natuur en Landschap
• PR en Fondsenwerving
• Milieu/Bedreigingen
• Alternatieven voor fossiele brandstoffen

3.4

Thema Bomen en ander groen

3.4.1 Algemeen
Het controleren van kapaanvragen van beschermde bomen, ervoor zorgen dat gemeenten
en andere boombeheerders verstandig en duurzaam met bomen omgaan, vraagbaak te zijn
over bomen en waar nodig voor de bomen op te komen.

3.4.2 Doelstelling
•
•

het handhaven en uitbreiden van het bomenbestand.
het toezien op een goed milieu, groen- en bomenbeheer door de gemeente en
zo nodig de gemeente adviseren en behulpzaam zijn bij het verbeteren van
procedures voor het behoud van het groen en de daarbij behorende wettelijke
hulpmiddelen zoals de Bomenverordening en het Bomenregister, of andere
hulpmiddelen die het milieu- en groenbeheer optimaliseren.

3.4.3 Middelen c.q. taken
•
•
•
•
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Via publicaties (in dag- of weekbladen) in de media wordt gezocht naar meldingen;
Reageren op ongewenste beheersituaties van (gemeentelijk) groen;’
Reageren op kapplannen van de gemeente en haar omgeving.
Reageren op zaken die een gezonde leefomgeving aantasten

3.5

Thema Educatie

3.5.1 Algemeen
Het belangrijkste doel van het thema Educatie is het organiseren van de wijkwandelingen
van de SGW.
In 2018 is een bomencursus ontwikkeld met de bedoeling deze eenmaal in de twee jaren te
geven. Deze cursus wordt in samenwerking met het IVN Weert georganiseerd.

3.5.2 Doelstelling
•
•

Het thema Educatie heeft ten doel kennis van de natuur met name op bomengebied over
te dragen om zodoende meer begrip en herkenning van natuurwerking te kweken.
De leden van de werkgroep Educatie hebben als doel specifieke kennis op te bouwen
over natuuronderwerpen om het eerste doel te kunnen verwezenlijken

3.5.3 Middelen c.q. taken
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren en verzorgen van cursussen.
Organiseren en verzorgen van (wijk)wandelingen.
Plaatsing en onderhoud van bomenbordjes.
Organisatie van lezingen i.s.m. het NMC;
Verzorgen van excursies, lezingen in samenwerking met het NMC Weert.
Deelname aan markten en activiteiten waar we ons kunnen presenteren.
Deelname aan landelijke en lokale activiteiten

3.6

Thema Natuur en Landschap

3.6.1 Inleiding
We volgen de ontwikkelingen in natuurgebieden en ook in het buitengebied. Ook de
bebouwde omgeving is voor ons een belangrijk werkterrein. Zo zetten we ons in voor het
vergroenen van de binnenstad.

3.6.2 Doelstelling
•

•

Deelname aan klankbordgroepen en overleg over structuurnota’s en
bestemmingsplannen waarin we opkomen voor een aantrekkelijk cultuurhistorisch en
natuurlijk landschap met een groene inpassing van bedrijven en zonneparken met als
doel het behoud en verbeteren van natuur en milieu;
Ook komen we op voor een groene aankleding van de stad, dorpen en wijken.

3.6.3 Middelen c.q. taken
•
•
•
•
•
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Deelname aan bijeenkomsten en excursies betreffende het landschap
Volgen van de ontwikkelingen via media en bezoeken van ontwikkelingsgebieden
De gemeente wijzen op ongewenste ontwikkelingen via overleg met de gemeente en zo
nodig via zienswijze en bezwaar.
Deelname aan bijeenkomsten over de ontgrondingen en saneringen binnen Weert en het
zo nodig reageren via een zienswijze, bezwaar of beroep tegen ongewenste
ontwikkelingen.
Het bestuderen van conceptbestemmingsplannen en structuurnota’s en het via
klankbordwerkgroepen dan wel schriftelijk of mondeling te wijzen op tekortkomingen.

3.7

Thema PR en Fondsenwerving

3.7.1 Algemeen
Communicatie, PR en fondsenwerving hebben veel met elkaar te maken. Om donaties en
sponsorgelden te verkrijgen is het belangrijk dat SGW voldoende bekendheid geniet en
steunt op een breed draagvlak en positief imago in de samenleving. Maatschappelijke steun
en draagvlak zijn ook essentieel in het overleg met gemeentelijke beleidsmakers.

3.7.2 Doelstelling
De doelstellingen zijn:
• Via onze website www.groenweert.nl, via de media en via markten ons gedachtegoed
uitdragen. Hierbij speelt Facebook met de pagina “Stichting Groen Weert” een rol.
• Publicatie van werkzaamheden c.q. publiekswandelingen met als belangrijkste aandacht
bomen en hun omgeving.
• Regelmatig een publicatie over Groen en Welzijn.
• Uitgave van het boekje “Duurzaam groen voor een gezonde samenleving”
• Uitgave van boekjes ‘Wandel en fietstochten langs monumentale bomen. In 2020 is een
nieuwe versie verschenen waarin ook de bomen in Nederweert betrokken zijn.

3.7.3 Middelen c.q. taken
De voornaamste activiteiten van het project zijn:
• Via onze website www.groenweert.nl, Facebook en via de media en via markten
dragen we ons gedachtegoed uit. We wijzen de bewoners verder op het belang van
een groene en gezonde leefomgeving.
• Via boomexcursies in de wijken en lezingen proberen we de burger te bereiken.
• In 2017 hebben we in samenwerking met de gemeente de actie “X-factor voortuinen”
opgezet om het vergroenen van voortuinen te promoten.
• Het uitbrengen van een totaal herziene uitgave van het boekje ‘Wandel en
fietstochten langs monumentale bomen in de gemeente Weert’
• Recent is verschenen het boekje ‘Duurzaam groen en welzijn’.
• Via een 100 tal informatiebordjes bij belangrijke bomen in de gemeente Weert wordt
de aandacht gevestigd op deze bomen.
In 2017 is een zelfde actie in gemeente Nederweert uitgevoerd door 26
informatiebordjes te plaatsen. Deze zijn opgenomen in een wandelroute.
• In 2020 is een bomenleerpad in het park De Wijer geopend met informatie over een
80 boomsoorten
• Eind 2020 organiseert SGW de aanplant van 2ha (klimaat)bos
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3.8

Thema Milieu/Bedreigingen

3.8.1 Algemeen
In de gemeente Weert vinden grote ontgrondingen plaats.
Door verantwoordelijken is niet opgetreden tegen het te veel delven van grondstoffen, het
storten van vervuilde grond en bagger, het vervuilen van het grondwater en het verdrogen
van de omgeving.
In verband hiermede zijn we ook bezig met het promoten van een ecoduct over de ZuidWillemsvaart
Ook de intensieve veeteeltindustrie baart ons zorgen, vooral door het steeds meer uitbreiden
van de veestapel waardoor de plaatselijke bewoners substantieel geconfronteerd worden
met stank, uitstoot fijnstof, luchtvervuiling, en gezondheidsproblemen. De uitstoot van CO2,
stikstofverbindingen en andere emissies tasten de natuur en ons leefklimaat aan.
Verder de grondwaterdaling die hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de landbouw
Het verbranden van hout in warmtekrachtcentrales wijzen we af. We zijn lid van de Federatie
tegen Biomassacentrales

3.8.2 Doelstelling
Plannen die raakvlakken hebben met natuur en milieu van de gemeente kritisch
volgen.

3.8.3 Middelen c.q. taken
•
•
•
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Reageren op stukken en publicaties van de Gemeente Weert en de Provincie
Limburg t.a.v. Ontgrondingen, vervuilingen en saneringen binnen de gemeente Weert
en omgeving;
Rechtsprocedures starten indien noodzakelijk en indien mogelijk in samenwerking
met gelijkgezinde partijen.
Deelname aan kerngroep’ Limburg Gezond’ (tegen uitbreiding veeteelt)

4

Gewenste situatie (ambitie Stichting Groen Weert)

4.1

Inleiding

In het algemeen streeft SGW steeds naar een grotere naamsbekendheid en een uitbreiding
van het aantal leden en sympathisanten. Daarnaast wil SGW ook het behoud van natuur en
milieu nog beter uitdragen en meer belangstelling en begrip voor natuur kweken bij jong en
oud.
Het bestuur doet dan ook een oproep om meer vrijwilligers te vinden om te helpen bij de
eerder genoemde activiteiten.
Door de eerder genoemde bomencursus wordt geprobeerd meer draagvlak te creëren voor
het behoud van groen in de gemeenten Weert en buurgemeenten van Weert

4.2

Ambities Stichting Groen Weert

De overkoepelende ambities (naast de ambities van de thema’s) zijn:
• verder en breder uitdragen van behoud van natuur en milieu;
• grotere naamsbekendheid;
• uitbreiding ledenaantal en aantal actieve leden;
• het verwerven van sponsoren / sympathisanten;
• meer voorlichting aan jeugd: jeugdwerkgroep.

4.3
•
•
•

4.4
•
•
•
•
•

4.5
•

•
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Ambities thema Bomen en ander Groen
Het meer duurzaam omgaan met het bomenbestand;
Het stimuleren van het hergebruik van het hout van bomen, dit om onnodige kap
tegen te gaan. Bomen zijn belangrijk voor het vastleggen van de CO2 ter
bescherming van ons klimaat;
Inventariseren van de monumentale bomen voor de Bomenstichting betreffende de
gemeenten Weert, Nederweert en mogelijk ook de gemeenten Leudal en
Cranendonck

Ambities thema Educatie
Een bomencursus in 2021.
Twee maal per jaar een bomen(wijk)wandeling;
Meewerken aan locale activiteiten zoals bijv. Boomplantdag en wandelingen van het
NMC Weert;
Onderhoud en reparatie van de bomenbordjes in Weert (bij voldoende middelen) en
Nederweert;
Verkoop van de vernieuwde uitvoering van het Wandel- en fietsboekje “Bomenroute
Land van Weert”

Ambities thema Natuur en Landschap
Werken aan een handhavingsbeleid betreffende de ontgrondingen, sanering Cuijpers
en realisatie ecoduct. Op toezien dat uitbreiding van de ontgrondingen alleen onder
strikte voorwaarden geschiedt en de boscompensatie tot de gewenste uitvoering
komt.
Werken aan een handhavingsbeleid voor bermen met het doel de daarin staande
bomen te beschermen.

4.6
•
•
•
•
•
•

4.7
•
•
•
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Ambities thema PR en Fondsenwerving
Uitgave en verkoop van het boekje ‘Duurzaam groen en welzijn’ en mogelijk
toekomstige publicaties;
Het opzetten en uitvoeren van een plan voor het verwerven van financiële middelen;
De achterban verder uitbreiden met donateurs/ sympathisanten.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de website, perscontacten, contacten met
Fondsen en welzijn/educatie organisaties.
De volgende media bieden SGW een communicatieplatform: VIA Weert, De
Limburger, Weert FM.
Stichting Groen Weert beschikt tevens over een Facebook pagina met (anno 2020)
148 volgers.

Ambities thema Milieu / Bedreigingen
Verminderen of verbieden van het gebruik van Roundup (glyfosaat) als
onkruidbestrijdingsmiddel. Dit product is zeer milieubelastend.
In samenwerking met onder andere bewonersgroepen ons sterk maken tegen het
uitbreiden van de intensieve veeteeltindustrie en voor het handhavend optreden door
de overheid.
Geen verbranding van hout in warmtekrachtcentrales

5

Middelen

5.1

Cursussen

Regelmatige cursussen zoals een bomencursus.

5.2

Natuurwandelingen

Voor publiek worden bomenwandelingen gehouden, maar ook wordt medewerking verleend
aan wandelingen die uitgaan van uit IVN en/of het NMC.

5.4

Website

De website wordt beheerd door twee personen, waarvan de één de techniek verzorgt en
onderhoudt, de ander voert de redactie en onderhoudt de inhoudelijke kant (content).
De website speelt een centrale rol in de communicatie met de lokale bevolking en wordt
tevens ingezet voor het werven van sympathisanten.
Naast op de Stichting gerichte informatie is de SGW website voorzien van een kaart met
monumentale / beschermwaardige bomen. De achterliggende database wordt gedeeld met
gemeenten en de Bomenstichting (Nationaal Register Monumentale Bomen).
Verder fungeert een afgesloten deel van de website als informatiebron (kennis delen) voor
de actieve leden van Stichting Groen Weert.

5.5

Organisatie

De Stichting Groen Weert kent bestuursleden, adviseurs en donateurs/sympathisanten.

5.6

Vrijwilligers

Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. Buiten het bestuur zetten meer dan
15 adviseurs zich in voor de doelstellingen van de stichting.
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6

Financieel beleid

6.1

Inleiding

Doordat we van geen enkele instantie subsidie ontvangen kunnen we onafhankelijk
opereren. Dit wil wel zeggen dat we toch in onze middelen, hoe beperkt ook, moeten
voorzien. Dit moet binnenkomen via sponsoren, giften en vergoedingen voor
werkzaamheden.
De stichting kent geen contributie daar de leden allen actief zijn en (werk)uren als hun
inbreng beschouwen.
(De vereniging heeft een vergoeding voor bepaalde kosten van de Natuur en Milieufederatie
ontvangen) en ook van de gemeenten voor de plaatsing en onderhoud van bomenbordjes.
Het aanleggen van een bomenleerpad is mogelijk gemaakt door een sponsor
Bij de start van 2015 is begonnen met de werving van donateurs/sympathisanten die een
financiële bijdrage leveren en als beloning een publicatie van SGW gratis krijgen.
Bijvoorbeeld het boekje ‘Duurzaam groen en welzijn’
Het is de bedoeling om kostendekkend te zijn met een sluitende begroting.
Op dit moment heeft de stichting een gezonde balans en minimale verplichtingen.

6.2

Vergoeding- en beloningsbeleid

De bestuursleden kunnen aanspraak maken op een beperkte onkostenvergoeding en een
vrijwilligersvergoeding voor het secretariaat.
Adviseurs en andere vrijwilligers ontvangen incidenteel een vergoeding, indien van
toepassing, voor gemaakte kosten.

6.3

Bestemming liquidatiesaldo

Het stichtingsbestuur is niet van plan tot ontbinding over te gaan van Stichting Groen Weert.
In verband met de ANBI-status, die reeds is verkregen, is het echter van belang om te
vermelden wat er na ontbinding met het vermogen gebeurt. De statuten bepalen dat het
batig saldo wordt uitgekeerd overeenkomstig het doel van de stichting ten behoeve van een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Randvoorwaarden

7.1

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid van deskundigen voor inventarisatie, cursusleiding en excursies.
En van lesmateriaal in de vorm van cursusuitgave Bomen.

7.2

Bestuursleden

Om de stichting levensvatbaar te houden streven we naast een minimaal gelijkblijvend aantal
bestuursleden ook naar verjonging van de gemiddelde leeftijd.
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8

Planning
Onderdeel

Planning

Projectgroep Educatie wijkwandelingen
Projectgroep Educatie bomencursus.
Projectgroep Media donateurs
Deelname kerngroep’ Limburg Gezonder’

jaarlijks
2021
continue
continue

Verkoop boekje Bomenroute
Realisatie bomenleerpad
Organisatie voor aanplant 2ha bos
Aanpak om 180 monumentale particuliere
bomen alsnog op te nemen in het gemeentelijk
Bomenregister
Mogelijke inzet voor wandelrouten in
(zuidelijke)pelen te Weert
Wandel/fietsroute Weerterbeek ontwikkelen.

continue
2020
2020
2021
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2021
2021

Afgewerkt in:

2020
2021

