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Motie 'Van de bovenste plank’
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, bijeen in vergadering op 22 februari 2022

Constaterende dat:
eind oktober 2021 veel beroering ontstond over de kap van 40 kastanjebomen aan de Bachlaan. Deze bomen
fungeerden aIs entree van de wijk Nieuweland en waren gezichtsbepalend
er brieven zijn gestuurd naar de direct omwonenden, maar de communicatie, gezien de locatie en het
beeldbepalende karakter van de bomen, daarover beter en meer had gekund.
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•

Overwegende dat:
• tijdige, duidelijke en vooral betere communicatie leidt tot begrip bij onze inwoners;
• er voldoende mogelijkheden zijn om de communicatie te verbeteren;
• duurzaam hergebruik van bomen binnen Barendrecht de pijn van de kap van bomen mogelijk enigszins verzacht.

Verzoekt het college:
te onderzoeken hoe de communicatie bij de kap van bomen verbeterd kan worden en of bij de kap van
beeldbepalende bomen en grotere boomvervangingsprojecten gebruik kan worden gemaakt van bordjes met een
QR code op de te kappen bomen, zodat inwoners door deze QR code te scannen informatie krijgen over de kap
van de bomen en de reden daarvan:1
te onderzoeken of de gekapte bomen als circulair product in onze gemeente gebruikt kunnen worden (geen

bijvoorbeeld mee in de Hoeksche Waard) of organisaties die daarbij gebruik maken van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de Kleine Duiker i.s.m. Humanitas;
de gemeenteraad over de resultaten van deze onderzoeken en de kosten van het gebruik van de QR code en het
circulair gebruik van gekapte bomen te informeren bij de Voorjaarsnota 2023

•

•

biogas) voor bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen, bankjes op de plaats waar de boom gekapt is of
gebruiksvoorwerpen en of dit uitgevoerd kan worden door Barendrechtse ondernemers (GKB Barendrecht doet
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En gaat over tot de orde van de dag

Barendrecht, 22 februari 2022 D/o
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1 als voorbeeld een link naar de gemeente Rotterdam die een zelfde proef is gestart https://rotterdam.nl/nieuws/qr-code-bomen/

Voorbeeld circulair gebruik gekapte bomen
2 https://natuurIijkereststromen.nl/zachthout-met-regionaal-verhaal-van-borrelplank-tot-grafkist/


