Hoe groen is Wijk bij Duurstede
Stellingen voor de politieke partijen
bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart 2014
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De gemeente is wettelijk verlicht om het openbaar groen te onderhouden¹, en heeft hierin beleidsvrijheid;
natuurbescherming is niet verplicht.
Het groenstructuurplan (2009-2029) en het bomenbeleidsplan (2008-2028) zijn leidend; daarnaast zijn er
wettelijke kaders zoals de Boswet, de Natuurbeschermingswet, de vogel- en habitatrichtlijn en de Flora- en
Faunawet.
De gemeentelijke begroting ‘groen’ in 2014 is 1,9M€ (inclusief watergangen en natuurbescherming), op
een totaal van net boven 40M€.
Van de totale oppervlakte van 5024ha is 268ha binnenwater en 83ha openbaar groen.
De gemeente heeft ongeveer 13.500 bomen onder beheer (meer dan 85% zijn laan- of straatbomen), de
status van alle bomen wordt bijgehouden in een computersysteem met de naam Digitree.
De gemeente heeft een eigen buitendienst (gevestigd op de gemeentewerf) maar huurt ook externe
bureaus en bedrijven in.
¹ Aanleg, reconstructie, beheer en onderhoud van openbare groenvoorziening. Het door middel van
groenvoorzieningen verbeteren van het woon- en leefklimaat en bijdragen aan natuur en ecologie.
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Groen in de kernen
De gemeente is begonnen met de
verkoop van snippergroen om
inkomsten te genereren en in de
toekomst te besparen op onderhoud.
Er is in de gemeente een aantal grotere
parken, die in het verleden gedeeltelijk
verbonden waren, zoals de groene
corridor van het Kasteelpark naar de
Kromme Rijn. Op dit moment zijn er
veel kleine eilandjes van groen.
Stelling: Beter een beperkt aantal grotere, onderling verbonden
natuurgebieden dan overal kleinere stukjes groen dichter bij de woning.
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Informatie en communicatie
Ingrepen in de woonomgeving zorgen
telkens voor heftige reacties van
omwonenden, de plaatselijke pers vult
er zeer regelmatig de krant mee.
Inspraakavonden worden druk bezocht
en verlopen vaak emotioneel. Het is
vooral het zonder aankondiging kappen
van bomen dat voortdurend tot
onbegrip en ergernis leidt. Dit is
fnuikend voor het vertrouwen tussen
overheid en burger.

Stelling: Iedere burger heeft leestoegang tot beheersysteem Digitree.
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Projecten
Voortdurend worden door de
gemeente nieuwbouwprojecten
aangepakt. Vaak begint een project
met het volledig kaal maken van het
bouwterrein, het al aanwezige groen
wordt vrijwel nooit in de plannen
betrokken. Met het project in de Engk
(uiteindelijk), en in het verleden de
Horden, heeft de gemeente laten
zien dat dit ook anders kan.

Stelling: Voor nieuwbouw moet het bestaande groen wijken.
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Onderhoud
In februari 2014 haalde het openbaar groen het 8-uur journaal met een
onderzoek waaruit bleek dat er intussen in 45% van de gemeenten
ernstige zorgen zijn over het huidige lage onderhoudsniveau
(kapitaalvernietiging, verloedering, veiligheid). Wijk bij Duurstede heeft
de beeldkwaliteit verlaagd tot het niveau ‘sober’ en is begonnen met
het omvormen (bijvoorbeeld van beplanting naar gras). De gevolgen zijn
overal zichtbaar, en leiden tot noodzakelijk vervroegde investeringen (zie
de begroting 2014).
Stelling: Bij verdere bezuinigingen is het verder verlagen
van het niveau van onderhoud op groen onze eerste keus.
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Bomenasiel
Gezonde vitale bomen die niet op de
huidige standplaats kunnen blijven worden
nu gerooid en versnipperd. In een aantal
gemeenten worden bomen tijdelijk
opgeslagen in een zogenaamd bomenasiel
of bomenbank en later opnieuw gebruikt.
Hiermee wordt kapitaalvernietiging
voorkomen en is er op de nieuwe plek
meteen een volwaardige grote boom
beschikbaar.
Stelling: Er komt in Wijk bij Duurstede een bomenasiel.
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Burgerparticipatie
Al bijna 25 jaar is de VNM actief met
het propageren van een groene
woonomgeving, bijvoorbeeld via de
werkgroepen Landschapsbeheer en
Heemtuin. Verleden jaar is het
Groenberaad opgericht en is het
eerste project op het gebied van
burgerparticipatie, de hagen, een
groot succes geworden.
Stelling: Openbaar groen leent zich uitstekend voor burgerparticipatie.
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