Motie: Onderhoud bomen, hagen en wandelpaden Gemeente Voerendaal
Indiener: CDA

De raad van de Gemeente Voerendaal in openbare vergadering bijeen op 10 -11- 2021.
Constaterende:

•
•
•
•
•
•

Dat er veel hinder door ondernemers, bussen en transportbedrijven wordt ervaren van te laag
hangende takken over de weg
Dat dit schade kan veroorzaken en vaak ook onveilige situaties.
Dat er bijna geen onderhoud wordt gedaan aan het openbare groen, zoals bomen die niet in
vorm worden gehouden en er wildgroei en afbrekende takken kunnen ontstaan
Dat inwoners al jaren hier meldingen van maken en er te weinig actie wordt ondernomen.
Dat er ook op openbare fietspaden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan omdat de hagen niet
tijdig worden geschoren oftewel onderhouden.
Dat de werkingsduur van het Groenbeheerplan 2016-2020 verstreken is en conform de
Begroting 2021 dit jaar zou worden herzien in combinatie met een bomenplan.

Overwegende:

•
•
•
•

Dat er onveilige situaties ontstaan.
Dat er onnodige beschadigingen aan zowel de bomen als de voertuigen ontstaan .
Dat we allemaal voor groen zijn maar dan ook voldoende onderhoud moet worden gepleegd om
schade en onveilige situaties te voorkomen.
Dat de gemeente op basis van een actueel Groenbeheerplan kan sturen op een adequate
uitvoering van het groenonderhoud, de eventuele wettelijke verplichtingen en het gewenste
kwaliteitsniveau.

Verzoekt het college:

•
•
•
•

Om op de kortst mogelijke termijn het achterstallige onderhoud van bomen op te pakken, zodat
uiterlijk 1 mei 2022 alle onveilige situaties zijn opgelost.
Dat de actualisatie van het Groenbeheerplan uiterlijk in Q2 van 2022 aan de raad ter
besluitvorming wordt aangeboden
Om individuele en urgente klachten, waarbij de verkeersveiligheid of het mogelijk ontstaan van
schades in het geding is, voortvarend op te pakken.
De raad op de hoogte te houden van de voortgang.

En gaat over tot de orde van de dag.
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