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Besluitenlijst vragen aan het college 

Onderwerp Vragen raadsleden aan het college conform art. 48 RvO 

Datum  28 mei 2019  

Portefeuillehouder Wethouder Aarts (vervangt wethouder Krabbendam)   

Verloop proces / 
Vervolgtraject 

De mondelinge vragen en antwoorden vormen een onderdeel van de 
informatieplicht van het college. Het is aan de raad om te kijken wat met de 
informatie wordt gedaan. 

Aanwezig  7 personen.  

Fractie-
woordvoerders 

Dhr. Wijnands (D66), mevr. Hermens (GroenLinks), dhr. Bronckers (50PLUS), dhr. 
Limpens (VVD).  

Voorzitter Mevr. Meese  

Secretaris Dhr. Van der Aa 

Samenvatting en 
afspraken 

De voorzitter heeft iedereen van harte welkom. Fracties D66 en PvdA stellen een 
vraag inzake status vergroeningsopgave (vragen).  
 
Wethouder Aarts verzorgt de beantwoording (als vervanger van wethouder 
Krabbendam):  

- Er is een tijdspanne afgesproken van 2 jaar voor het realiseren van de 
tiny forests. Er moet rekening gehouden worden met de plantseizoenen 
(najaar/winter). Op dit moment is er 1 tiny forest gerealiseerd in 
Malberg. We zijn druk bezig met de locatiekeuze van de andere 3 tiny 
forests. Er is een eerste voorselectie gedaan en verdiepen nu de fysieke 
randvoorwaarden en in hoeverre dichtbij gelegen scholen willen 
participeren.  

- De vergroeningsaanpak wordt zoals afgesproken in het 
groenstructuurplan verder uitgewerkt. Daarin wordt gewerkt met 5 
aandachtsvelden: ontmoeten, cultuurhistorie, soort rijkdom, klimaat en 
natuurlijke bomen. In de raadsinformatiebrief van 13 mei 2019 i.k.v. 
voortgang Omgevingsvisie 2040 is verdere informatie verstrekt. Het 
groenstructuurplan wordt onderdeel van de Omgevingsvisie 2040. Op 14 
mei 2019 was er een stadsronde over het groenstructuurplan en de 
leidraad groen. Het vergroenen van de buurten en het opwaarderen van 
bestaande groen willen we doen door het verbreden van de aanpak Mijn 
Groen Maastricht, dit is wijkgericht en sterk gericht op 
burgerinitiatieven.  
 

Beantwoording aanvullende vragen:  
- Het gaat nog 1,5 jaar duren voordat de andere tiny forests zijn 

gerealiseerd. De hele voorbereiding doen we samen met IVN Maastricht, 
ook de locatiekeuze. Bij de eerste tiny forest hebben we gemerkt dat dit 
tijd kost. We willen in het najaar 1 planten, in het voorjaar van 2020 en 
in het najaar van 2020. We moeten bodemonderzoek doen, scholen 

https://maastricht.notubiz.nl/document/7643104/1
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betrekken, voorlichtingscampagne met scholen en ouders. We gaan 1 
tiny forest per seizoen doen en niet tegelijk.  

- Er is een short list van 5 locaties, waar we er 3 gaan realiseren. Het zijn 
gebieden waar weinig groen. Het liefste in de buurt van schoolpleinen 
die versteend zijn.  

 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van 
de tiny forests.  
 

Toezeggingen  
 

 

Rondebriefje vragen aan het college 
 

Onderwerp Vragen raadsleden aan het college conform art. 48 RvO 

Soort bijeenkomst  Raad stelt vragen aan het college 

Reden van aanbieding Informatie 

Inhoud Gelegenheid voor raadsleden om mondeling vragen te stellen aan het 
college. 
Uitgangspunten: 

 De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet 
voor insprekers). 

 De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet 
voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor 
immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan). 

 

Vervolg Afhankelijk van het antwoord 

Bijbehorende 
documenten 

Onderwerpen aangemelde vragen 

Presidium Spelregels:  Onderwerpen vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaande 
aan de dinsdag van Het Besluit, voor 16.00 uur aangemeld bij de 
griffie. 

 De griffie mailt de aanmeldingen maandagmiddag door aan het 
college en maakt deze bekend op de website. 

 De voorzitter bepaalt de orde van de vergaderingen en kan 
vragen doorverwijzen naar een volgende of andere 
mogelijkheid. 

 


