
     

  

         MOTIE          
Datum 12 november 2018 
 

Motie  
Onderwerp: groen in de wijken  
 
De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo, in vergadering  bijeen op 12 november 2018 
gehoord hebbende de beraadslagingen 
 

 
Overwegende dat; 

 Geldrop-Mierlo zich profileert en wil blijven profileren als “groene” gemeente; 

 De gemeente Geldrop-Mierlo nog geen beleid heeft waarin zij heeft bepaald hoeveel groen 
er in een wijk moet zijn.  

 Groen in de wijk voorwaarde is bij klimaatadaptatie  

 Het is aangetoond dat groen goed is voor de gezondheid (zie links in voetnoot
1
) 

 Wij bij nieuwe ontwikkelingen, zowel projectontwikkeling als herinrichting of onderhoud 
openbare ruimte direct kunnen zorgen voor voldoende groen; 

 Wij moeten werken om extra groen in onze gemeente te realiseren en bestaand groen te 
behouden; 

 Geplande ontwikkelingen zoals onder andere inbreidingslocaties effect hebben op 
beschikbaar groen; 

 Er geen duidelijke kaders zijn om te bepalen hoeveel groen er in iedere wijk tenminste zou 
moeten zijn; 

 De mogelijkheden en behoefte voor openbaar groen in de wijk kunnen verschillen, 
 

Draagt het college op om op korte termijn: 

 Een voorstel te maken met de visie vanuit onze gemeente met een (gewenste/te realiseren) 
minimale hoeveelheid openbaar groen voor iedere wijk. Dit kan bijvoorbeeld door een 
percentage van het oppervlak en de kwaliteit van het openbaar groen te benoemen.  

 In het voorstel vast te leggen hoe we bij nieuwe situaties (ontwikkeling en renovaties wijken 
denk ook aan inbreidingslocaties) borgen dat er voldoende openbaar groen komt en blijft. 

 In het voorstel te beschrijven hoe we in een reële termijn kunnen zorgen dat alle wijken op 
het gewenste minimale percentage openbaar groen komen (strategie voor realisatie groen in 
bestaande wijken)   

 Op basis van het voorstel voor de minimale hoeveelheid openbaar groen in “gesprek” te gaan 
met de wijken en op basis van hun inbreng bij elk op te stellen wijkontwikkelingsplan een 
paragraaf ‘openbaar groen in de wijk’ op te nemen. 

 In deze paragraaf, op basis van de strategie voor de realisatie van groen in bestaande wijken, 

                                                      
1
 https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm en 

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm 

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm
https://webmail.dienstdommelvallei.nl/owa/redir.aspx?C=DT490M80NG5yvvEqoVLtVntGhglRqhrpGKTmfExdLx1WD1A13UTWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.wur.nl%2fnl%2fDossiers%2fdossier%2fEffect-van-natuur-op-gezondheid.htm


 
 
 
 
 
 
 

waarin de mogelijkheden vanuit het college zijn beschreven, in samenspraak met 
(vertegenwoordigers van) de bewoners van de wijk,  een voorstel/plan met betrekking tot 
het realiseren/aanpassen van het openbaar groen in de wijk op te nemen.  

 Dit voorstel uiterlijk maart 2019 te bespreken met de raad, waarbij de keuze voor 
vervolgstappen wordt neergelegd 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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