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Vragen artikel 43 Herinrichtingsplan Newtonlaan Vlijmen 
 
Geacht college, 
 
Ons bereiken signalen dat bewoners van de Newtonlaan in Vlijmen bezorgd zijn 
over het herinrichtingsplan groenvoorziening.  
 
In de Newtonlaan blijkt volgens het herinrichtingsplan het aantal bomen sterk te 
worden gereduceerd. In plaats van de tweezijdige bomenlaan wordt dit 
teruggebracht naar bomen aan één zijde. In de Newtonlaan blijkt volgens het 
herinrichtingsplan ook bij een aantal grote plantvakken de (overjarige) struiken 
te worden gerooid en vervangen door gras. Vanuit de gemeente was een  
voorlichtingsproces met bewoners opgestart maar dat is door de Corona 
perikelen verstoord. Ook hebben bewoners het (deels) gemist. 
 
Conform het Groenstructuurplan 2018-2022 wordt door de gemeente 
onderhoud aan en vernieuwing van groen uitgevoerd. Verschraling van de 
groenstructuur hierbij was met name ingegeven uit financiële overwegingen.  
Vanwege biodiversiteit en klimaatadaptatie is er momenteel een ommekeer 
gaande en steeds meer aandacht voor behoud van en extra groen. Zelfs onze 
kinderen zijn er mee bezig en boden onlangs in de gemeenteraad het “Het 
allereerste Nationale Kinderklimaatakkoord ” aan. Ook DMP wil geen verdere 
verschraling van groen in de centra en woonkernen. 
 
Vragen: 

• Bent u op de hoogte van de zorgen die spelen en bent u bereid om 
hierover met de inwoners in gesprek te gaan? 

• Bent  u bereid om te anticiperen op de nieuwe inzichten op groen (zie 
hierboven) en geen verschraling hiervan in centra en woonkernen als 
uitgangspunt in herinrichtingsplannen op te nemen? 

• Bent u bereid om zodanige technische oplossingen te kiezen dat we 
een maximaal aantal nieuwe bomen terug kunnen plaatsen? 

• Bent u bereid om, ondanks corona, maximaal in te zetten op 
communicatie en participatie (eventueel digitaal) met de bewoners 
van de Newtonlaan? 

 
Wij zien de beantwoording graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie DMP Heusden, 
 
Ivan van Hemert 
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