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Mondelinge vragen aan het college raadsavond 28 mei 2019 
 
 
D66 en PvdA vragen naar status vergroeningsopgave 
 
 
Geacht college,  
 
In de raadsvergadering van 13 november 2018 heeft D66 samen met PvdA de motie 
Toekomstbomen voor Maastricht ingediend.  
 
De wethouder ontraadde de motie en gaf in zijn reactie aan dat wordt bekeken welke wijken 
de meeste vergroening nodig hebben. Dat indien de publieke omgeving niet voldoende is of 
kan worden vergroend, dat dan zal worden bekeken in welke tuinen bomen kunnen worden 
gezet.  
 
De wethouder merkte vervolgens op dat hij graag een structurele aanpak wil. In het 
vervolgtraject wil de wethouder eerst kijken op basis van kaarten waar de hittestress het 
grootst is en waar de prioriteit het hoogst is. Daar zal dan de publieke omgeving worden 
vergroend. Er worden dan ook meteen grotere bomen gepland, aldus de wethouder. 
 
Naar aanleiding van de motie heeft de wethouder toegezegd de raad te informeren over de 
planning van het vervolgtraject en tevens de raad via een RIB te informeren over de 
vergroeningsopgave. Daarnaast zou in de omgevingsvisie ook de visie op bomen terugkomen 
en op basis daarvan komt het groene structuurplan – voorjaar 2019 – en de leidraad groen. 
 
Op basis van deze toezeggingen hebben D66 en PvdA de motie vervolgens aangehouden. 
 
Op 15 januari 2019 heeft de wethouder de raad via een RIB geïnformeerd over de aanleg van 
vier Tiny Forests in Maastricht. De wethouder geeft aan de toezegging van 13 november 
2018 te hebben afgedaan. In maart is het eerste Tiny Forest gerealiseerd bij park de Groene 
Wig vlakbij Kindcentrum Manjefiek in Malberg.  
 



D66 en PvdA hechten veel waarde aan de vergroening van onze stad en daarmee het 
tegengaan van hittestress. Naar aanleiding van het aanhouden van de motie hebben wij de 
volgende vragen: 
 
1. Wat is de stand van zaken in de drie nog te realiseren Tiny Forests? Wanneer en waar 

worden deze aangelegd? 
 

2. Welke aspecten zitten er – behalve de Tiny Forests – nog meer in de vergroenings-
opgave? Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd? 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Richard Wijnands     Manon Fokke 
Raadslid D66 Maastricht    Fractievoorzitter PvdA Maastricht  

  


