GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE GEMEENTERAADSZITTING
Indiener: Wim Soons (CD&V)
Datum: 5/8/2019
Onderwerp vraag: Vervolg vraag bomenkap en bomen-inventaris
Toelichtende nota
Voor de zomer was er heel wat te doen rond de bomenkap en een eventuele
bomen-inventaris in Mechelen. CD&V stuurde hierover reeds een schriftelijke
vraag (die zeer snel en uitgebreid werd beantwoord, waarvoor onze oprechte
dank). Ook kwam dit onderwerp aan bod in de gemeenteraad voor de zomer.
CD&V juist alvast toe dat het stadsbestuur de bomenteller wilt ontwikkelen en
finaliseren.
Toch heerst er voor CD&V nog enige verwarring over de ambitie van het
gemeentebestuur in verband met de 3/1 compensatie voor bomenkap, en in
het bijzonder na ontbossing voor grote nieuwe private ontwikkelingsgebieden
(lus R6, eventueel later voor Plopsaqua,…).
In het bestuursakkoord staat namelijk letterlijk “We verscherpen onze
ambities en planten voor elke boom die moet verdwijnen geen twee maar drie
bomen in de plaats”. Hier wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen
bomenkap op privaat of publiek domein. In het antwoord op onze vorige
schriftelijke vraag staat dan weer “De 3/1 compensatie voor bomen op het
openbaar domein zal blijken uit de totale cijfers van de teller”.
Tot slot stelden we ons ook vragen bij enkele uitspraken van schepen Princen
in een artikel in GVA (maandag 29 juli 2019). Zo geeft hij aan dat het “onze
ambitie is om deze legislatuur voor elke Mechelaar een boom te planten” en
dat er een actieplan komt om “jaarlijks 300 grote bomen aan te planten in de
stad”.

Vragen
1. Geldt de ambitie voor de 3/1 compensatie die in het bestuursakkoord staat,
énkel voor bomen op publiek domein of geldt die compensatie regel ook
voor de ontwikkeling van grote nieuwe private ontwikkelingsgebieden (lus
R6, eventueel later voor Plopsaqua,…) die toch een significante impact
hebben op het aantal bomen op Mechels grondgebied?
2. Staat die ambitie van voor elke Mechelaar een boom aan te planten ergens
in het bestuursakkoord of vanwaar komt dan deze nieuwe ambitie?
3. Worden die twee laatste ambities (voor elke Mechelaar boom geplant en
300 grote bomen per jaar) ook onderdeel van de bomenteller? Met andere
woorden, worden die ambities effectief gecontroleerd in die bomenteller?
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