
   

    

Motie Vergroening kernen en wijken

De gemeenteraad van Roermond in vergadering bijeen op donderdag 12 november  2020

Constaterende dat: 
1. de gemeente Roermond in de Groenvisie nut en de noodzaak van vergroening aangeeft;
2. mede door de pandemie de leefwereld van onze burgers is verkleind en men daardoor ook weer 

meer oog heeft voor de directe leefomgeving; 
3. deze directe leefomgeving de laatste decennia sterk versteend is, met als gevolg een grauw en 

levenloze omgeving die ook nog eens een sterke bijdrage levert aan de hittestress.

Overwegende dat: 
1. vergroening in de kernen van dorpen en wijken voordelen heeft voor het klimaat, het 

energieverbruik, de leefbaarheid, de volksgezondheid en de biodiversiteit;
2. fruitbomen (bijvoorbeeld) ook uitstekend passen in een dergelijke vergroening. Ze hebben een 

positief effect op de biodiversiteit en de insecten en verschaffen ook mogelijkheden voor de 
vogelpopulatie. Bovendien kunnen de fruitbomen geadopteerd worden door burgers die het 
onderhoud voor hun rekening kunnen nemen (burgerinitiatief);

Van mening zijnde dat:
1. Een concreet plan voor vergroening van wijk- en dorpskernen opgesteld zou dienen te worden 

waardoor de leefbaarheid voor bewoners vergroot wordt en er ook een bijdrage geleverd wordt 
aan de klimaatadaptie.

Verzoekt het college:
1. om op korte termijn een plan van aanpak te maken voor vergroening van centra van kernen en 

wijken en andere sociale ontmoetingsplaatsen, inclusief een financieringsvoorstel waarbij ook 
rekening gehouden wordt met bestaande budgetten en subsidies;

2. de raad hierover uiterlijk in het 1e kwartaal van 2021 te informeren.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2020.
De griffier,           De voorzitter,
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