Steun de petitie voor redding bomen De Fryske Marren!
Ondanks dat de Vereniging Moai Skarsterlân periodiek overleg heeft met
vertegenwoordigers van de gemeente en ondanks de toezegging dat onze
vereniging vooraf over nieuwe ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens zal
worden geïnformeerd, heeft onze vereniging uit de Jouster Courant en
Leeuwarder Courant moeten vernemen dat de gemeente De Fryske Marren een
concept-notitie 'Een andere kijk op het groen in de openbare ruimte' heeft
opgesteld en dat er op 3 juli jl. een informatieavond over de notitie voor
plaatselijk belangen en belangenverenigingen uit het groen heeft
plaatsgevonden. De gemeente heeft in september en oktober a.s. per plaats de
gevolgen van de bezuinigingen uitgetekend en zal dit dan publiceren. Daarna
worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd. De verwachting is dat het college
de notitie in oktober of november vaststelt.
In genoemde concept-notitie wordt genoemd dat er tussen de 5.000 en 10.000
bomen gekapt kunnen worden met als doel te snijden in de kosten van
groenonderhoud.
Over het bovenstaande heeft de gemeente met onze vereniging geen enkel
overleg gevoerd en heeft er ook geen informatie-uitwisseling plaatsgevonden. In
een brief gedateerd 21 juli 2014 hebben wij het college van B&W om opheldering
gevraagd en verzocht op korte termijn (o.a.) onze vereniging uit te nodigen voor
overleg.
Intussen heeft de oorspronkelijk uit Gaasterland afkomstige Ellen ven der Linden
een petitie opgezet tegen de voorgenomen grootschalige bomenkap in onze
gemeente en dat de gemeente eerst burgers moet benaderen om te bekijken of
er op een andere manier bezuinigd kan worden. Het radioprogramma Vroege
Vogels heeft zondag 20 juli jl. aandacht aan de petitie gegeven en de
Bomenstichting heeft intussen een gesprek aangevraagd met de betrokken
beleidsambtenaar over de kap van 5.000 tot 10.000 duizend bomen.
De petitie krijgt veel respons. Inmiddels hebben ongeveer 3.700 personen de
petitie ondertekend.
Vereniging Moai Skarsterlân beveelt deze petitie van harte aan en vraagt alle
inwoners van onze gemeente deze petitie te ondertekenen.
Het adres van de petitie is:
http://petities.nl/petitie/stop-massale-bomenkap-friesland

