VRAAG 6
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 25 april 2017
Indiener : sp.a fractie – Tine van den Brande
Vraag/interpellatie (omschrijving) : bomenkap
In opvolging van een vraag die ik hier de voorbije jaren al vaker stelde, laatst nog in de raad van
november 2016, ben ik erg benieuwd naar het toen beloofde plan van aanpak voor de invulling
van het voornemen van de stad om gekapte bomen op ons grondgebied te compenseren met 2
nieuwe exemplaren.
Nu er centen zijn voorzien in de begroting kijken we verwachtingsvoller dan ooit uit naar de
nieuwe aanplantingen. Helaas zien we alsnog enkel meer gevelde exemplaren langs de wegen
liggen.
Waar wachten we nog op?
Bomen zijn als kinderen; hebben vele jaren nodig om te groeien, dus hoe sneller ze hun plekje
krijgen om te aarden hoe sneller ze hun broodnodige taken kunnen starten onder andere als
zuiveringsstation en geluidsbuffer.
Bomen vangen en verwerken verontreinigende stoffen in de lucht. Niet enkel CO2 maar ook
koolstofmonoxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide. De luchtkwaliteit kan in Mechelen zeker
langs de zijde van de E19 en de overvolle invalswegen meer dan een boost gebruiken.
Ook als geluidsbuffer doen bomen het opperbest. Een paar goed geplaatste bomen kunnen het
geluid beperken met 5 tot 10dB, of ongeveer 50% van wat waargenomen wordt door het
menselijke oor.
Daarom opnieuw mijn vraag aan het stadsbestuur.
Waar staan we precies in de ambitie om in onze stad elke gekapte bomen door twee nieuwe
exemplaren te compenseren?
Tine van den Brande

20 april 2017

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering dinsdag is dit op donderdag), bij voorkeur
vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur), of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer (dienst notulenbeheer), Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

