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Geachte leden van de raad,
Bij de behandeling van de kadernota 2020, op 9 mei jl. heb ik u toegezegd u nader te informeren over
de werkzaamheden van de werkgroep groene agenda. Deze werkgroep bestaat op dit moment uit
23 leden waarvan 4 agendaleden. In totaal zijn er naast de gemeente 14 organisaties/groepen
vertegenwoordigd. Allen actief op het gebied van groen. De werkgroep vergadert 4-5 keer per jaar.
Deze bijeenkomsten hebben als doel om informatie uit te wisselen, activiteiten te bespreken en
stimuleren
De onderstaande weergave is gebaseerd op de activiteiten die zijn weergegeven in de verslagen van
de bijeenkomsten in 2018 en 2019 (tot medio 2019). Hierbij een overzichtje van de belangrijkste
activiteiten. Deze zijn onder te verdelen in uitvoerende, meedenk/participerende en
stimulerende/informerende activiteiten:
Uitvoerend:
- 9 bijeenkomsten van de werkgroep groene agenda in 2018 en 2019, waaronder een excursie
en een bezoek aan de gemeentewerf
- Opstellen van een actie- en communicatieplan
- Bespreken verdeling beschikbaar budget voor de vrijwilligers
- Aanleg 1, 7 ha biodiversiteitsstroken in 2019
- 25 jaar IVN Raalte en herdenkingsboom bij Tijenraan
- Excursies IVN bij plukstroken Franciscushof en Westdorplaan
- Tuinexpo Luttenberg 2019
- Boomfeestdag (Groei en bloei)
- Excursie voor de gemeenteraad, zie foto, d.d. 3 september 2019
Meedenken/participeren:
- Bespreken enkele bijzondere aanvragen kapvergunningen
- Advisering over bomen Bendijksweg en Vogelzang in Heino
- Bespreken herinrichtingsvoorstel Almelosestraat
- Toelichting op omgevingsvisie en inzet visiemakers
- Bomenkap N35, 2x geagendeerd, toelichting door projectleiding/adviseurs

-

Advisering over beschermenswaardige houtopstanden
Kennis delen t.a.v. zadenmengsels voor plukstroken
Bespreken concept richtlijn “de juiste boom op de juiste plek”
Deelname aan natuuratelier t.b.v. wijk Westdorp
Project bloembollen Raalte noord
Invasieve soorten
Eikenprocessierups

Stimulerende/informerende activiteiten:
- Presentatie over Stichting Kostbaar Salland, pilot Landschapsbeheer 2.0
- Presentatie over project land van Waarde
- Bermenbeheer, verschraling
- Soortenmanagementplannen en inventariseren vleermuizen door vrijwilligers
- Aanleg biodiversiteitsstroken door gemeente en particulieren stimuleren en inzicht vergroten
waar deze zijn gerealiseerd (is in ontwikkeling)
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Jacques van Loevezijn
Wethouder gemeente Raalte.
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