Amendement Sfeerbeeld bomen Singel
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Keuze
sfeerbeelden bomen langs de Singel (18R.00699).
De raad besluit
Beslispunt 1 te wijzigen zodat deze als volgt komt te luiden:
1. Kennis te nemen van de Sfeerbeelden bomen langs de Singel en de uitkomst van het
bewonersonderzoek;
2. In te stemmen met het verwerken van de uitkomst van het bewonersonderzoek
(sfeerbeeld A) in het nog op te stellen Groenbeleidsplan / Bomenbeheerplan voor de
gemeente Woerden;
3. De realisatie van dit sfeerbeeld geleidelijk tot stand brengen, in overleg met direct
aanwonenden, binnen de jaarlijks hiervoor in IBOR beschikbare middelen.
Toelichting
Er is een bewonersonderzoek gehouden naar een voorkeur van inwoners voor een
sfeerbeeld van bomen langs de Singel in Woerden. De gemeenteraad heeft niet gevraagd
om dit onderzoek, de uitkomst wordt evenwel voor de derde maal aan haar voorgelegd. De
raad hecht sterk aan goede kaderstelling ten aanzien van groenbeleid en bomenbeheer,
maar heeft bij de begrotingsbespreking 2019 uitgesproken dit aan de hand van een
Groenbeleidsplan / Bomenbeheerplan te willen doen. Het voorliggende raadsvoorstel vraagt
een uitspraak op het niveau van slechts een klein gedeelte van Woerden. De raad neemt
met dit amendement daarop op hoofdlijnen kennis van de uitkomsten van het onderzoek (als
ware het een rib) en geeft opdracht om de uitkomst van het bewonersonderzoek mee te
nemen in het op te stellen Groenbeleidsplan / Bomenbeheerplan. De raad maakt daarbij nog
maar eens duidelijk dat dit sfeerbeeld dan wel geleidelijk tot stand gebracht dient te worden
binnen de bestaande middelen. De bredere discussie over kaderstelling volgt daarmee
(zoals eerder afgesproken) bij de bespreking van het Groenbeleidsplan / Bomenbeheerplan.
Inwonersbelangen, Hendrie van Assem
CDA, John Boere
D66, Tom Boersma
ChristenUnie/SGP, Daphne van der Wind - Hoogeveen
VVD, Florian Bos
LijstvanderDoes, Jaap van der Does
Fractie Bakker, Reem Bakker
SP, Wilma de Mooij
STERK Woerden, Wout den Boer
Progressief Woerden, Marguerite Boersma

