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Betreft: Gratis bomen voor bewoners van Drievliet ter vergroening en verkoeling 

Geachte raadsleden, 

Wij schenken de inwoners van Drievliet een boom voor in hun tuin. Wij leveren hiermee een positieve 
bijdrage aan een prettigere leefomgeving. Vergroening van ons woongebied, verhoogt biodiversiteit 
(vogels, bijen en vlinders) en biedt een gezonder leefklimaat. 

Pilot 
Dit idee is ontstaan door actie Steenbreek. Omdat we niet kunnen inschatten hoeveel animo er is, starten 
we met een pilot in de wijk Drievliet. 

Gratis bomen in plaats van regentonnen 
In 2018 hadden we de gratis regentonnen voor alle inwoners. In het begin van deze actie was er veel 
vraag naar tonnen. In de loop van de actie - na een maand - liep de belangstelling terug. Nu opnieuw 
een regentonnenactie zou te vroeg zijn. Gratis bomen zien wij als een goed alternatief om een bijdrage te 
blijven leveren aan de klimaatadaptatie. 

Bewustwording 
Ook hopen we met deze actie bomen in een positiever daglicht te zetten. Mensen ervaren ook wel 
overlast van afvallende bladeren, vruchten en verminderde lichtinval. Door - als gemeente - een 
voorbeeld te geven enthousiasmeren wij inwoners na te denken over dingen die ze zelf kunnen doen. 
Naast deze actie vindt op woensdagochtend 6 november a.s. de boomfeestdag plaats. Verschillende 
bomen langs de Burgemeester de Zeeuwstraat ter hoogte van school de Pyramide worden met kinderen 
van deze school aangeplant. Bewustwording met betrekking tot de waarde van groen is voor de kinderen 
heel belangrijk. De kinderen krijgen door de gemeente een gastles aangeboden over de waarde van 
groen en ze ontvangen een toepasselijk presentje. Wij zien de boomfeestdag als aftrap. 

De uitvoering vindt plaats vanaf 6 november 
Bewoners die een boom willen, kunnen zich melden bij tuincentrum De Bloemenjungle aan de 
Oosterparkweg 15. Uit een aantal zorgvuldig geselecteerde soorten kan een keuze worden gemaakt. De 
Bloemenjungle heeft opdracht om maximaal 150 bomen uit te leveren, inclusief bezorging. Mocht de 
animo groter zijn, dan verloten we, afhankelijk van ons budget van €25.000 nog 50 extra bomen. 
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Nadat mensen een keuze hebben gemaakt levert de Bloemenjungle de boom aan huis. De bewoners 
moeten de boom volgens plantinstructie in hun tuin zetten. 

Beschikbare budgetten 
De kosten van uitgifte gratis bomen worden gefinancierd uit de bestaande budgetten die zijn toebedeeld 
aan het vergroenen van de wijken. Zoals bijvoorbeeld de actie steenbreek, planmatig onderhoud bomen 
of duurzaamheidsbudgetten, zoals het budget voor de 'Integrale Visie per wijk op groen in de openbare 
ruimte'. Er is rekening gehouden met een budget van€ 25.000. 

Tot slot 
Begin 2020 evalueren wij deze bomenactie en informeren 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ri 

de secretaris, 


