
In de raadsvergadering van 26 mei jl. stelde de CU-fractie een vraag over de 
plantenbakken in Asperen en Heukelum. Deze mail voorziet in de beantwoording 
daarvan.

Vraag
Waarom worden de planten bakken niet meer opgehangen aan de oude lichtmasten in 
Asperen en Heukelum?

Antwoord
In het groenbeheerplan Lingewaal 2014-2019 zijn voor de jaren in 2014 t/m 2018 jaarlijks  
15 bakken opgenomen voor de kern Asperen (Voorstraat) en 15 voor de kern Heukelum 
(Torenstraat) met een totaal bedrag van € 3.600 (2 x € 1.800). 
Het betreft hier incidenteel geld dat gekoppeld is aan de betreffende genoemde 
groenprojecten gedurende de looptijd van het beheerplan van 2014 t/m 2018. 
In 2018 zijn in de kernen Asperen en Heukelum in totaal 56 plantenbakken opgehangen. 
De kosten hiervan bedroegen € 9.100 incl. BTW. 

Het uitgangspunt is om tot aan het nieuwe geharmoniseerde beleid het bestaande beleid 
te volgen. Dat kan mits er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.
In 2019 zijn de bakken niet opgehangen omdat er, na de herindeling, niet voldoende 
budget was op de post groen om deze kosten te dekken (zie beantwoording artikel 50 
vraag uit 2019 in de bijlage). 
Door verschillende oorzaken was er aan het eind van 2019 een tekort van bijna € 
100.000,- op deze post. 

De budgetten en het groenareaal zijn voor 2020 niet gewijzigd (met uitzondering van de 
groenvoorziening in enkele nieuwbouw/uitbreidingswijken). 
De verwachting is dat de kosten voor 2020 iets lager zijn dan in 2019, maar niet 
voldoende om binnen het budget te blijven.  
Dit houdt in dat het ook voor 2020 niet verantwoord is de bakken op te hangen omdat er 
niet voldoende financiële dekking is.

Mogelijkheden:
- Leefbaarheidsbudget van de kernen Asperen en Heukelum inzetten voor de 

plantenbakken (mits nog beschikbaar voor 2020).
- Plantenbakken laten sponsoren door derden (bijvoorbeeld door de 

ondernemersvereniging).
- Plantenbakken ophangen en bezuinigen op andere groenonderdelen in Asperen 

en Heukelum.
 

Groen beleidsplan West Betuwe 2021-2025
Voor de harmonisatie is het Groenbeleidsplan West Betuwe opgesteld. Dit plan wordt in 
juli 2020 in de raad behandeld. Bij het opstellen van het beleidsplan waren 3 scenario’s 
opgenomen: plus, nul en min scenario.
De plantenbakken vielen onder het plusscenario maar dit plusscenario is om financiële 
redenen komen te vervallen.
Wel is in het beleidsplan een draaiknop opgenomen voor wensen maatschappij van € 
26.000 (€1.000 per kern). Als de raad kiest voor deze draaiknop kan dit bijvoorbeeld 
ingezet worden om plantenbakken op te hangen.
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