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Kernboodschap voorstel:
In 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie “Een weelderige groene ruimte als
excellente woonomgeving” vastgesteld. Om deze visie in de praktijk te brengen is het
beleid- en beheerplan “Groen en Bomen” opgesteld. Hierin zijn de kaders opgenomen
voor de ontwikkeling van het openbaar groen in Waalre, binnen de bebouwde kom.
Doelstelling is om het groenbeleid afstemmen op actuele ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld het veranderende klimaat. En daarnaast voor achterstanden de komende
jaren een inhaalslag te maken zodat de groene kwaliteiten van Waalre worden hersteld,
behouden en versterkt. Verder biedt het plan de (technische) kaders om met inwoners
en andere partijen zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars in gesprek te gaan.

Voorstel aan de gemeenteraad
1. Het Beleid- en beheerplan Groen en Bomen (2020-2030)
vast te stellen.
2. De bedragen zoals benoemd in scenario I op te nemen in de
kadernota 2021.

X A-stuk
(bespreekstuk)
B-stuk
(hamerstuk)

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten
nog beantwoording behoeven:
Fractie D66:
1. Waarom zijn de bomen in het gebied van de Tongelreep niet meegenomen in de
waardevolle bomenstructuur
Fractie GL:
1. Vindt er met de aanpalende gemeentes afstemming plaats over het beleid over
de eikenprocessierups?

Het college heeft toegezegd:
1. Bovenstaande vragen te beantwoorden.

Beantwoording college vragen:
1. Het beleid- en beheerplan Groen en Bomen is van toepassing op de
groenstructuur binnen de bebouwde kom. Het Tongelreepdal is onderdeel van het
buitengebied waarop dit beleid- en beheerplan niet van toepassing is. In het
bestemmingsplan buitengebied zijn voor de bescherming van de natuurlijke en
landschappelijke waarden in beekdalen nadere regels opgenomen.

2. Afstemming met aanpalende gemeentes over de bestrijding van de
eikenprocessierups vindt doorlopend plaats. Enerzijds middels het bijwonen van
landelijke en regionale bijeenkomsten (GGD, provincie Noord-Brabant,
kenniscentrum eikenprocessierups e.d.) en anderzijds middels directe
afstemming met buurgemeenten.
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