4 juni 2020, Arnhem

Arnhemse Bomenbond

Een Armzalig Nieuw Bomenbeleid?

Aan de Gemeenteraad
Beste leden van de Raad,
De bomen in Arnhem worden steeds meer bedreigd door luchtvervuiling en verdroging.
Een ecologische aanpak voor de straatbomen en bossen met haar bewoners: de vogels en insecten is
hard nodig. De bewoners van de stad hebben meer schaduw en verbetering van de luchtkwaliteit
d.m.v. meer bomen nodig. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in ecologisch onderhoud en
beheer van bomen en groen.
De geplande uitgaven voor het Nieuwe Bomenbeleid, zoals vermeldt in de Perspectiefnota 20202024 zijn echter armzalig en teleurstellend. Het nieuwe bomenbeleid dreigt een farce te worden.
Voor 2021 en 2022 wordt slechts € 390.000 op jaarbasis gepland. Er wordt dit jaar en in 2021 alleen
geschoven met de al bestaande groen posten naar het Nieuwe Bomen beleid. Dit jaar en in 2021
wordt geen cent extra voor de bomen en bossen uitgetrokken. Pas in 2022 komt er € 210.000 bij.

Het stadhuis beschouwt het Nieuwe Bomenbeleid als een uitgave om de stad Arnhem mooier te
maken, als een luxe. En niet als een noodzaak in deze tijd waarin de natuur in de stad zelf steeds
belangrijker wordt voor de gezondheid en het dagelijks leven van de Arnhemmers.

Opvallend is dat in het beleidsonderdeel “Genieten van een nog mooier Arnhem” voor de
herinrichting van het kunstwerk De Blauwe Golven in 2022 wel € 3.350.000 is gereserveerd.
Echter de afgelopen maanden zijn we met de neus op de feiten gedrukt, met de natuur valt
uiteindelijk niet te spotten. Positieve ecologische veranderingen zijn van levensbelang.
Een harde economische crisis -ook voor Arnhem- komt er aan. Dat vraagt om verandering in oude
hardnekkige tradities en voorkeuren van veel beleidsambtenaren in het Stadhuis. Investeringen in
blauwwitte betonstenen en nieuwe gemeentelijke gebouwen kunnen in ieder geval niet doorgezet
worden.
Wij vragen u om B&W duidelijk te maken dat het Nieuwe Bomen beleid meer inhoud en financiële
armslag nodig heeft !
Hoeveel bomen wil de gemeente aanplanten de komende jaren?
Hoeveel ruimte wil men geven aan een ecologische inrichting, beheer en onderhoud?
Hoeveel vrijkomende agrarische akkers wil men inrichten voor de vergroting van het bosareaal?
Wat wil men besteden voor de stimulering van voedselbossen?
Wat gaat de gemeente ondernemen om het houtverbranden van de biomassacentrales en
biomassaketels te laten stoppen?
Hoeveel geld wil men uittrekken voor maatregelen om de verdroging van de bossen en parken tegen
te gaan?

In afwachting van uw daden en antwoord,
met vriendelijke groet
namens de Arnhemse Bomenbond
Anne Ferwerda en Joost Blasweiler
De Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van:
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu Schuytgraaf, Werkgroep
Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, Werkgroep Klingelbeek, Arnhems Peil.

