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Voor behandeling in de gemeenteraad van 23 november 2020

Indiener : Hamid Riffi
Vraag/interpellatie (omschrijving) Aanplanting van bomen
Toelichting
Woensdag 18 november viel ik bijna van mijn stoel toen ik weer in de media de “goed nieuwsshow” zag
van deze meerderheid. Er komen op drie locaties in totaal bijna een hectare nieuw bos (9100 m²).
Het begrip “bos” is in deze wel een beetje te relativeren. Het gaat over stekjes van 50 cm tot 1 meter met
een diameter van amper 1 cm. Terwijl we zien dat de bomen die momenteel gekapt worden bomen van
30 jaar en ouder zijn. We zijn niet tegen het aanplanten van nieuwe bomen, maar hebben gemerkt dat het
totaal aantal gekapte bomen nog steeds hoger is dan het aantal aangeplante bomen. We zijn wel degelijk
blij met deze nieuwe aanplantingen, maar of de grote hoera show hierbij nodig is, betwijfelen we sterk.
Cijfers die we via schriftelijke vraag hebben opgevraagd tonen aan dat van de 87 000 nieuwe bomen die
jullie deze legislatuur willen planten, één voor elke Mechelaar, we nog maar zitten aan 13 530, wat
neerkomt op 15,6%. Als men aan dit tempo verder doet, plant de stad 46,8% van het vooropgestelde
aantal tegen het einde van de legislatuur, niet eens de helft van de vooropgestelde doelstelling
Je moet niet gestudeerd hebben om te beseffen dat de hoeveelheid verwerkte koolstofdioxide en de
hoeveelheid geproduceerde zuurstof niet te vergelijken is.

Vragen:
Over hoeveel bomen gaat het bij deze drie project?
Verdwijnt er landbouwgrond in Leest?
Wanneer komt er de aangekondigde bomenteller?
Wat is het vooruitzicht in de evolutie van het aantal aangeplante bomen per jaar (tot 2024)?
Zijn deze drie projecten een compensatie van de kap van een welbepaald project?

Datum 18 november 2020
Naam Hamid Riffi

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering op maandag is dit op woensdag), bij
voorkeur vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken

Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

