
     

Motie2022.22Elzerman.a. -  beplanting rotondes en snippergroen

Motie: Ingediend door de fracties van Leefbaar Tynaarlo, CDA, PvdA en D66

Raadsvergadering d.d. 8 november 2022

Agendapunt: Begroting 2023

De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen op 8 november 2022

Constaterende dat:

● Tijdens de raadsvergadering d.d. 26 november 2013 het initiatiefvoorstel “rotonde 
adoptieplan” met een meerderheid is aangenomen;

● Hier tot op heden geen invulling aan gegeven is;
● Op 8 september 2022 schriftelijke vragen zijn gesteld over het verwijderen van het 

door een ondernemer aangelegde bloemenperk op de hoek Esweg/Burg. J.G. 
Legroweg;

● Het College in haar beantwoording d.d. 6 oktober 2022 aangeeft “positief te staan 
tegenover het idee om lokale ondernemers een rol te geven in het aantrekkelijker 
maken van de buitenruimte”;

● In dezelfde beantwoording wordt aangegeven dat “momenteel het beleid is dat 
mensen niet op eigen initiatief planten of borden mogen plaatsen. Dit beleid is jaren 
geleden door de gemeenteraad vastgelegd”. 

● Reacties van voorbijgangers enkel positief zijn geweest op het aangelegde 
blomenperk en inwoners verbolgen hebben gereageerd op het verwijderen ervan;

Overwegende dat:

● Er behoefte bestaat bij inwoners/ondernemers stukken snippergroen en/of rotondes
aan te planten en te onderhouden en dit in het kader van betrokkenheid van 
inwoners bij de leefomgeving een belangrijk punt is;

 Een dergelijke constructie van aanplanting en onderhoud kostenbesparend (maar op



z’n minst kostenneutraal) uitgevoerd kan worden;
 De biodiversiteit, maar ook het gevoel van verbinding met de omgeving, structureel

toeneemt;
 In andere gemeenten rotondes en snippergroen, met succes, onderhouden worden

door externe partijen;
Verzoeken het College:

● Het huidige beleid aan te passen en richtlijnen op te stellen voor beplanting en 
onderhoud van rotondes/snippergroen (waar moet beplanting en een eventueel te 
plaatsen reclamebord qua afmeting en veiligheid aan voldoen);

● Binnen de organisatie te benadrukken dat samenwerking met inwoners van groot 
belang is;

● Verzoeken van inwoners/ondernemers voor aanleg/beplanting van 
rotondes/snippergroen te honoreren, mits ze vallen binnen de opgestelde richtlijnen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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