Aan de bewoners van de Noorderlaan

OG
Weert, 29 maart 2019

Onderwerp

: Inloopavond over aanplant extra bomen rondom de Noordervijver

Beste meneer, mevrouw,
Wij nodigen u uit voor de inloopavond op woensdag 3 april 2019 van 18:00 tot 19:30 uur.
De avond wordt gehouden in de kantine van de gemeentewerf aan de Graafschap
Hornelaan 207/209 (Milieustraat)
Inhoud van de avond
De bomen rondom de Noordervijver zijn uitgegroeid tot volwassen exemplaren. De
aanplant met jonge bomen zorgt voor een gevarieerder bomenbestand dat
toekomstbestendig is. Dit plan ligt tijdens de inloopavond ter inzage. De medewerkers van
de gemeenten lichten het graag toe.
Het wandelpad rondom de Noordervijver wordt veel gebruikt. Met extra boomgroepen
wordt het gebied interessanter voor de wandelaars. De voorgestelde bomen dragen bij
aan de biodiversiteit in uw directe woonomgeving. Met name bijen en hommels doen hun
voordeel doen met de voorgestelde linde en wilg.
Wij weten dat water een aantrekkende werking kan hebben op ongewenste knaagdieren.
Daarom planten we geen bomen met vruchten waar zij van profiteren.
Nog meer vergroening in 2019
Het aanplanten van deze bomen is één van de projecten waarbij we nóg meer vergroening
in de gemeente realiseren. Er worden dit jaar en de komende jaren meer bomen geplant
en er wordt op meer plekken groen aangelegd. Zo werken we aan een gemeente met
minder steen en meer groen. Dat is een duidelijk doel van het college van B&W. Bomen en
planten zijn belangrijk voor onze leefomgeving: ze verbeteren de luchtkwaliteit en zorgen
voor verkoeling.
Neem gerust contact op
Heeft u vragen? Of kunt u niet aanwezig zijn? Bel dan met de heer H.Zwinselman van de
afdeling openbaar gebied, bereikbaar via telefoon (0495) 57 5321.
Graag tot ziens op 3 april 2019.
Met vriendelijke groet,
Harry Zwinselman
Directievoerder Groen en cultuurtechniek
Wilhelminasingel 101
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