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Op donderdag 16 juni stond het “uitgiftebeleid herijking openbaar groen”
op de politieke agenda. Doel hiervan is om het oneigenlijke gebruik

Zoeken naar:
Zoeken

van gemeentegrond te beëindigen en de uitgifte mogelijkheden voor
nieuwe uitgiftes te verruimen. De gemeente wil snippergroen bij voorkeur
gaan verkopen. Als mensen het groen niet willen kopen kunnen ze het
blijven huren, maar gaat volgens het voorstel de huurprijs in drie jaar

Nieuwsbrief

omhoog van 0,98 naar 10 euro per M2.

Voornaam:

De bespreking:

voornaam

De heer van Gent startte met een presentatie over snippergroen: eerder

Achternaam:

gaf hij deze presentatie ook voor Bouwhuis. In deze presentatie kwam

achternaam

duidelijk naar voren hoe belangrijk snippergroen is in de beleving van
groen in een wijk of buurt. Er namen acht mensen de moeite om in te

Emailadres:

spreken. Mensen die hun zorg hebben geuit over het verdwijnen van

Jouw e-mailadres

groen, of hun verontwaardiging uitspraken over de aangekondigde
verhoging van de huurprijs of de voor hen toch forse aankoopkosten.

verzenden

In de bespreking hebben we sympathie betuigt met de insprekers, zij
verwoordden onze zorgen over dit voorstel. Namelijk dat er groen
verdwijnt en verstening, schuttingen en mogelijk bebouwing voor in de
plaats kan komen.

Landelijke Website

Laatste Groenlinks055 Tweets

Onze insteek:
we vinden het niet netjes dat de huidige huurders dit via het Stadsblad,

groenlinks055

via de website of via facebook hebben moeten vernemen dat het beleid
ging veranderen en niet persoonlijk een brief hebben gekregen.
we hebben zorg dat bij verkoop de grond de bestemming wonen krijgt
en zijn bang dat dit ten koste gaat van het groen. Bij grond met
bestemming wonen mag immers gebouwd worden.
het lijkt ons de wat omgekeerde wereld: de wijkgroenstructuurkaart is
nog niet geactualiseerd, dat lijkt ons de eerste stap voordat men tot
eventuele verkoop over gaat.
de verhoging van de huurprijs vinden wij té snel gaan: van 0,98 naar 10

@groenlinks055

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
7 uur ago

euro per M2 is nogal wat! Er zijn mensen die al jaren trouw huur betalen,

groenlinks055

met liefde een stukje grond onderhouden terwijl er 1450 situaties zijn

@groenlinks055

waar mensen oneigenlijk gebruik maken van een stukje grond. We willen
graag dat de verhoging geleidelijker gaat dan in het voorstel staat:
bijvoorbeeld zoals iemand voorstelde met 10% per jaar.
de onderhandelingen met woningbouwcorporaties lopen nog, evenals
met notarissen om te komen tot een speciaal tarief (bijkomende kosten
zijn namelijk voor de koper) We zijn benieuwd naar het verloop van deze

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
22 uur ago

besprekingen.

groenlinks055

in de tekst van het voorstel staat dat “als de ruimtelijke kwaliteit er om
vraagt er de aanduiding groen gegeven kan worden in plaats van
wonen” Volgens de dienst wordt dit door een “interne disciplinaire
projectgroep” bepaald. We willen graag van de wethouder weten of hier
ook de betre ende dorps- en wijkraad bij betrokken wordt.
Gezien het feit dat de tijd te kort was om alle standpunten uit te wisselen
wordt het vervolg van de bespreking over de zomer heen getild: er komt in

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

september een vervolg. De wethouder gaf aan dat hij in de tussentijd via

groenlinks055

een brief aan de raad alvast antwoord wil geven op de gestelde vragen.

@groenlinks055

Wordt vervolgd dus!
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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@groenlinks055

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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