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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: Bomencharter 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Wout De Meester; 

Bondige toelichting 
ln d~ GR van september 2020 werd volgend engagement genomen : Het stadsbestuur werkt, in 
uitvoering van het beleidsprogramma en klimaatplan, deze bestuursperiode volop aan robuuste, 
biodiverse en klimaatbestendige bebossing en aan deskundig aangeplante stadsbomen die 
volop ontwikkelkansen hebben. ln deze context gaat het stadsbestuur het engagement aan om 
het bomencharter te tekenen en te werken in de richting van één extra boom per inwoner. 
Graag had ik een overzicht van de acties die hiertoe al werden genomen. 
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antwoord schriftelijke vraag mbt bomencharter

Mevrouw

Op 1 auguslus2O22 stelde u onderstaande schriftelijke vraag mbt het bomencharter:

tn de GR van september 2020 werd volgend engogement genomen

Het stadsbestuur werkt, in uiMoering van het beleidsprogrommo en klimaatplan, deze
bestuursperiode volop aan robuuste, biodiverse en klimaatbestendige bebossing en oan deskundig
aangeplante stadsbomen die volop ontwikkelkanse:rt hebben. In deze context gaot het stadsbestuur
het engagement aon om het bornencharter te tekenen en te werken in de richting van eén extro
boom per inwoner. Graag had ik een overzicht van de acties die hiertoe al werden genomen.

ln antwoord hierop kunnen wij u het voLgende meedeten:

l=let stadsbestuur tracht het streefdoel van 1 boom per inwoner te bereiken door in te zetten op
bebossing van openbare en prívate percelen, de omvorming van homogene naaldbossen naar
klimaatbestendig gemengd Loofbos en de aanplant van straat - en parkbomen en stimuleren
van aanplant van kteine [andschapselementen op privaat terrein.

ln 2020 en 2021werden onderstaande acties uitgevoer:d (Let op: deze Lijst is niet getimiteerd en
kan nog aangevuld worden met ptantacties waarvan het bestuur nog geen cijfers ontving.)

Project
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2020:



Sint-Niklaas

2021.:

Bovendien werd het fundament geLegd voor bijkomende aanplant door planologische

initiatieven zoa[s het Stadsrandbos Noord, het bol.l.e akkergebied, De Raap, Sportkringpa.rk, het

aankopen van gronden binnen de perimeters van deze projecten.
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