
Hoe groen is Wijk bij Duurstede 

Discussieavond met de politieke partijen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
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Welkom bij de VNM 
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Agendapunt Begin

Welkom, het programma van de avond 20:00

De VNM en het Groenberaad 20:05

De Groenvisie van het Groenberaad 20:15

Vertrouwensmeter 20:30

Hoe groen zijn de partijprogramma's 20:35

Voorstellen van de panelleden van de verschillende partijen 20:45

Pauze 21:00

Wat willen de verschillende partijen met het openbaar groen 21:15

Discussie over openbaar groen aan de hand van stellingen 22:00

Vertrouwensmeter 23:00

Afsluiting en einde avond 23:01

De derde helft 23:05



De VNM 
De vereniging is .. 
• onderdeel van het IVN 

(Instituut Voor 
Natuureducatie en 
duurzaamheid). 

• bijna 25 jaar oud en goed 
gesetteld in de Wijkse 
samenleving. 

• een groeiende club, nu al 
meer dan 130 leden. 

Werkgroepen: 
• Landschapsbeheer 
• Vogels 
• Flora 
• Heemtuin 
• Groenberaad 
• Educatie 
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Het Groenberaad 
• Opgericht in april 2013 naar aanleiding van het plan van de gemeente om 

vrijwel hagen in de kernen te gaan verwijderen vanwege bezuinigingen. 

• Het doel is om in constructief  overleg met overheden te proberen de 
belangen van het openbaar groen te behartigen, en zoveel mogelijk (en) 
kwalitatief groen te behouden en indien mogelijk nieuw te creëren. 

• In gesprek over alles wat met het groen te maken heeft (bijvoorbeeld 
verjongingsplannen, bestemmingsplannen, regulier onderhoud, financiële 
aspecten, tijdelijke natuur). 

• Het groenberaad bestaat momenteel uit uit 7 kernleden, plus een aantal 
externe adviseurs op specifieke terreinen (o.a. wet- en regelgeving, 
cultuurhistorie). 
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www.vnmw.nl/groenberaad.html  

http://www.vnmw.nl/groenberaad.html


Projecten 
2013 
• Hagen 
• Horden (Stenen en Ovens) 
• LOP II (o.a. Trechtweg) 
• Langbroekerdijk 
• Zichtbaarheid op de website 
• Overlast door luis op de 

Zandweg 
• Ontwikkelen van een visie op 

het openbaar groen 
 

2014 
• Hagen 
• Gemeenteraadsverkiezingen 
• Horden (Rivieren) 
• Gooijerdijk 
• LOP III (o.a. Wijkersloot) 
• Bomenverordening 
• Bestemmingsplannen 
• St. Jozefterrein 
• Boswet wordt Natuurwet 
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Vertrouwensmeter 
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Wat betreft het openbaar groen .. 
• heb ik veel vertrouwen in deze partij (kruis groen aan). 
• weet ik nog niet of ik deze partij kan vertrouwen (kruis oranje aan). 
• heb ik weinig vertrouwen in deze partij (kruis rood aan). 

Partij Voor het debat Na het debat 

Groen Oranje Rood Groen Oranje Rood 

BBNu       

CDA       

D66       

GroenLinks       

PCG       

PvdA       

SP       

VVD       

 



Voorstellen panelleden 
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Pauze 
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Opladen voor de discussie! 



Afsluiting 
Een geweldig bedankt voor: 
• Alle politieke partijen voor hun 

bijdrage. 
• Peter van der Eerden voor het in 

goede banen leiden van de discussie. 
• De pers voor alvast een mooi stukje in 

de krant en op de websites. 
• Iedereen die verder heeft geholpen 

bij deze avond. 
• Het publiek voor de aanwezigheid en 

deelname aan de discussie. 
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Vergeet niet het stembiljet in te leveren! 



De derde helft 
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Voor wie wil, nog even napraten met een drankje. 


