
Motie gemeenteraad Molenlanden

      

Onderwerp: Planten van Bomen 
Agendapunt: 8.a Kaderstelling kapbeleid bomen
Motienummer:M2020-36

De gemeenteraad van Molenlanden, in openbare vergadering bijeen op 15 december 2020, 
gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:
- De gemeente zichzelf de verplichting op heeft gelegd om voor elke boom die zij kapt, er 

minimaal één terug te planten;
- Bomen erg belangrijk zijn voor onze gezondheid, leefomgeving, biodiversiteit, flora en fauna.

Overwegende dat:
- Er mogelijk inwoners en bedrijven zijn die een positieve bijdrage willen leveren aan een 

groene(re) leefomgeving, maar hier niet altijd de mogelijkheden voor hebben;
- Er diverse mogelijkheden zijn om dit vorm te geven;

o Je hierbij kunt denken aan het adopteren of doneren van bomen, gratis bomen voor 
inwoners, scholieren betrekken bij het planten van bomen, een levensloopbos, een 
voedselbos en diverse andere mogelijkheden.

Verzoekt het college:
- Een plan uit te werken om inwoners op creatieve manier de gelegenheid te geven om een 

bijdrage te leveren aan de toename van het aantal bomen in de openbare ruimte;
- De locaties voor deze plannen uit te zoeken in overleg met de inwoners;
- Inwoners en ondernemers actief te betrekken bij het plan ‘2021 bomen in 2021’;
- De raad over de uitkomsten van bovenstaande verzoeken te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de volgende leden van de gemeenteraad van Molenlanden,

Wietse Blok – SGP Molenlanden
Jonette Korevaar – CDA Molenlanden
Leo Timmer - ChristenUnie Molenlanden
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Uitslag stemming :

IN TE VULLEN DOOR DE GRIFFIE

Gemeenteraad Molenlanden
Aanwezige leden: [IN TE VULLEN]

Fractie Voor Tegen
Doe Mee! (7 zetels)
CDA (6 zetels)
SGP (5 zetels)
ChristenUnie (5 zetels)
VVD (3 zetels)
Progressief Molenlanden (1 zetel)

Uitslag:  Aangenomen/Verworpen

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden,
gehouden op 15 december 2020.

de griffier, de voorzitter,

  drs. M.A.J. Teunissen            drs. T.C. Segers MBA


