amendement
Onderwerp: Herziening omvorming groen
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 2 november 2016,
Overwegende dat:
- De gemeenteraad in het kader van met Kiezen met Visie een grootschalige omvorming
van bermen en plantsoenen heeft goedgekeurd;
- De omvorming gepaard gaat met een bezuiniging van €300.000, verdeeld over 3 jaren:
2016: €100.000, 2017: €100.000 en 2018: €100.000
- Op dat moment onder andere door Weert Lokaal en de SP de plannen positief zijn
beoordeeld omdat nieuw beleid nieuwe kansen kan bieden maar er ook reeds enkele
kanttekeningen gemaakt zijn;
- In de uitgewerkte plannen besparingen voor een deel behaald worden door anders
onderhoud te plegen maar ook voor een deel verwijdering van groen betekenen;
- In het voorstel in Kiezen met Visie duidelijk wordt gesteld bij de uitwerking van de
plannen nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de wensen van bewoners;
- Uit de vele reacties blijkt dat veel bewoners vinden dat het woongenot op veel plekken
toch aangetast wordt als de geplande omvormingen in volle omvang doorgaan ;
- De omvormingen in hun volle omvang niet alleen daarom ongewenst zijn maar ook hun
beslag zullen hebben op de totale omgevingsbeleving, de volksgezondheid en het
klimaat in de vorm van een afnemende soortenrijkdom in flora en fauna en een
verminderde capaciteit in de opvang van (overtollig) regenwater;
- Het wenselijk is de omvormingen niet in hun volle omvang door te voeren en bij de
keuzes de inbreng van de bewoners opnieuw als zwaarwegend advies mee te nemen.
- Er slimme manieren bestaan om minder groen dan nu wordt voorzien te verwijderen en
toch besparingen te realiseren.
- Hiertoe de bezuiniging van € 300.000 voor een deel terug te draaien, zijnde € 100.000
in 2017 en 2018
Wijzigt de begroting 2017 als volgt:
-

Bij overzicht Kiezen met Visie (p.31), onderwerp ‘Bermen en plantsoenen’ wordt de
oorspronkelijke bezuiniging van €200.000 (€100.000 in 2017 en € 100.000 in 2018)
gehalveerd tot in totaal €100.000.

Deze wijziging toe te lichten in de begroting waarbij wordt vermeld:
-

De bezuiniging op bermen en plantsoenen wordt voor € 100.000 ongedaan gemaakt ten
behoeve van het groen in de directe leefomgeving van onze inwoners

en gaat over tot de orde van de dag,
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