Motie "Meer groen op straat: boom van de gemeente"
De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 6 juli 2021,
Constaterende dat:
• Een groene omgeving onmisbaar is voor klimaatbestendigheid, zeker in de (nabije) toekomst. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het opvangen van regenwater, het bieden van schaduw en verkoeling, en het
tegengaan van hittestress;
• Groen, natuur en begroeiing essentieel zijn voor het welzijn en welbevinden van de inwoners;
• Een groene omgeving aantrekkelijker en waardevoller is voor inwoners en bedrijven dan een
versteende.
Overwegende dat:
• De stedelijke omgeving in Rijswijk relatief groen is, maar er nog een wereld te winnen valt. Met het
oog op toekomstige bebouwing en de stijgende temperaturen worden bomen nog belangrijker;
• Ruimte in Rijswijk schaars is, maar dat er desondanks nog vele mogelijkheden zijn om te vergroenen.
Niet alleen in de openbare ruimte, maar ook op particuliere grond: in tuinen, op bedrijventerreinen,
en bij verenigingen;
• Het goed is om inwoners zelf te betrekken bij het vergroenen van hun buurt zodat zij actief hun
directe omgeving kunnen verbeteren, en daarin hun eigen keuzes kunnen maken;
• Een soortgelijk voorstel eerder dit jaar in Den Haag is aangenomen door de gemeenteraad. Den Haag
deelt in 2021 en 2022 jaarlijks 1.000 bomen uit;
• Een dergelijk voorstel inwoners met een kleinere portemonnee helpt om hun directe omgeving te
kunnen vergroenen en verbeteren.
Verzoekt het College om:
• Een programma op te zetten waarmee inwoners een boom aan kunnen vragen bij de gemeente voor
zowel eigen als openbaar terrein;
• Daarbij de ecologische waarde van de aan te bieden bomen1 te waarborgen;
• Dit programma actief te communiceren aan inwoners.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Denk hierbij aan een divers aanbod van inheemse bomen. Zij dragen bij aan een robuust ecosysteem en zijn
aantrekkelijk voor vogels en insecten. Bij voorkeur zijn deze biologisch gekweekt.

