
Betreft: schriftelijke inspraakreactie voor de vergadering van 12 oktober 2021,

over het bomenbeheer van de gemeente West-Betuwe

Geachte leden van de gemeenteraad,

Recent is gebleken dat de gemeente West Betuwe een nieuw groenbeleid heeft vastgesteld, waarin ook
het beheer van bomen is beschreven.

Tot onze onsteltenis is gebleken dat bezuinigingsmaatregelen in het nieuwe beleid van toepassing zijn

en dat dit in de praktijk betekent dat grote en gezonde bomen nu een aanzienlijk groter risico lopen om
geveld te worden.

Wij zijn tegenstanders van deze bezuinigingen en voorstanders van vergroening van het bomenbeleid:
gun ook grote bomen een plaats onder de zon in onze gemeente, laat ze groeien, geef ze de ruimte en

plant er meer bijl

Onze argumenten zijn de volgende:

1. Het is zoveel mooier. Grote bomen geven een zeer positieve impuls aan de landschappelijke
kwaliteit van onze dorpen en het buitengebied. Het is zoveel mooier als er grote bomen mogen

zijn !

2. Bomen laten groeien en floreren gaat het broeikaseffect tegen. Het landelijk beleid is juist
gericht op het uitbreiden van het bomenbestand. De gemeente West Betuwe zou dat ook
moeten doen omdat daarmee CO2 wordt vastgelegd en zo de klimaatverandering wordt
tegengegaan.

3. De biodiversiteit is zeer gebaat bij de aanwezigheid van grote bomen. ln zowel de dorpskernen
als het buitengebied leven dankzij bomen allerlei vogels, insekten en zoogdieren. De sterke
verarming van de biodiversiteit en natuurkwaliteit van de laatste decennia in Nederland moet

worden tegengegaan. Dit is niet alleen in het belang van de natuur, maar ook van de mens!

4. Bomen helpen zeer effectief tegen hitte. Door de klimaatverandering wordt het steeds warmer
en neemt de leefbaarheid in de kernen af, maar bomen geven ons schaduw en koelte.

5. Bomen hebben een gunstige invloed op de waterhuishouding en de bodemkwaliteit.
6. Het vellen van een boom is zo gebeurd, maar een boom planten is een investering in de

toekomst. Het duurt vele jaren voor een boom om tot een volwassen boom uit te groeien.

Laten we investeren in de toekomst, onze omgeving zorgvuldig beheren en beter achterlaten
voor onze kinderen!

Wij roepen de leden van de raad daarom op om de bezuinigingen op het groenbeleid en het
risicogestuurd beheer terug te draaien en juist meer te investeren in groenbeleid. Niet alleen bomen van

een soorten als esdoorn, beuk, eik, kastanje, linde, noot en es zijn duurzaam, maar ook els, wilg en

populier horen in onze streek, ook zij zijn duurzaam en mogen er zijn!

Hoogachtend,

6 oktober 2021


