
 

Motie 
 

 

Onderwerp : Onderhoud groen binnen de kernen 

Datum  : 4 juli 2022 
 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 4 juli 2022 

 

Constaterende dat: 

• op 7 juli 2020 het groenbeleidsplan 2021-2025 is vastgesteld door deze raad. 

• daarin richtlijnen zijn opgenomen voor het beheer en onderhoud van de groene ruimte binnen de 

kernen. 

 

Overwegende dat: 

• hierin als uitgangspunt is genomen het vergroten van de biodiversiteit en het beheersen van de 

kosten. 

• dit o.a. betekent dat minder gemaaid wordt en onkruid minder verwijderd wordt 

• er minder aandacht is voor bloemrijke (gemeentelijke) perken en bakken  

• overhangend groen de doorgang op trottoirs, fietspaden en wegen deels belemmert 

 

Is van mening dat: 

• hierdoor het aanzicht in de kernen heel veel te wensen overlaat 

• de leefbaarheid en het aantrekkelijk zijn van de kernen voor bewoners en bezoekers negatief 

worden beïnvloed 

• de kleur en vrolijkheid van bloemen onvoldoende in het straatbeeld aanwezig zijn 

 

Verzoekt het college: 

1. te kijken of er mogelijkheden zijn om het groenonderhoud in onze kernen meer maatwerkgericht en 

flexibel uit te voeren. Enerzijds rekening houdend met de bekende maanden van enorme groei, 

anderzijds in de planning rekening te houden met jaarlijks bekende activiteiten en evenementen in 

de kernen in deze maanden zodat het er niet hinderlijk en wel netjes bij ligt. 

2. het aantal maaimomenten en de snoeiwerkzaamheden in kernen in dit kader tegen het licht te 

houden en eventueel te verhogen of te versnellen in de jaarlijkse planning  

3. te bekijken of er een kwaliteitsimpuls gegeven kan worden aan gemeentelijke bloemrijke perken en 

bakken 

4. indien de kosten van een hogere onderhoudsintensiteit het budget te boven gaan, terug te komen in 

deze raad met een concreet voorstel ter bekostiging van deze maatregelen. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

Getekend 

 

 

 

Henk de Man     Fred Temminck 

Fractie Dorpsbelangen    fractie ChristenUnie 

 

 

 

Rita Boer Rookhuiszen    Gijsbert van de Water 

Fractie D66      fractie VWB 

 

 


