
Perspectiefnota 2020 
 

Biodiversiteit 

Het college stelt voor €100.000,- per jaar extra uit te geven aan biodiversiteit. Die investering 

is gericht op beter bermbeheer, onder andere door op het juiste moment te maaien en het 

maaisel af te voeren. De fractie PvdA/GroenLinks is blij met dit voorstel. Wel vragen we 

aandacht voor een goede afstemming van het bermbeheer met het slootbeheer. Want als we 

het slootbagger op een ecologisch beheerde berm deponeren of laten deponeren, kan de 

gemeente deze €100.000,- beter direct in de sloot gooien. Er moet dus een goede 

samenwerking komen tussen de gemeente en het waterschap. 

Vraag 1: Hoe gaat het college zijn aanpak afstemmen met het Waterschap 

Bomen 

In de kern Zaltbommel is de lucht met regelmaat te vies. Ook is er in de stad hitte stress, 

vooral in de Vergt. Verder zijn er delen van de stad echt onderbedeeld als het over groen 

gaat. 

Voor de verbetering van de luchtkwaliteit, tegen hittestress, en voor de beleving van de 

stedelijke ruimte zijn bomen belangrijk. Wij pleiten voor een Bomenplan. In samenwerking 

met bewoners, wijkplatforms, actie Steenbreek, andere overheden, komen tot een plan om 

zoveel mogelijk bomen te planten, juist in de strook met de grootste luchtverontreiniging, de 

strook in Zaltbommel van sportpark tot en met de binnenstad. En dan in een zo groot 

mogelijke variëteit aan bomen. Variatie in bomen bevordert weer de biodiversiteit en 

voorkomt plagen als van de processierups. Dit plan is een mooie gelegenheid voor 

burgerparticipatie.  

 Vraag 2: Is het college bereid te komen tot een bomenplan, zoals zojuist beschreven? 

Overigens vz: 

Vraag 3: Is de gemeente Zaltbommel inmiddels al lid van Actie Steenbreek? Heeft het 

college daar al ideeën kunnen opdoen? Wanneer merken wij dat? 

Mantelzorgers 

Iedereen krijgt op een zeker ogenblik te maken met mantelzorg. Je ontvangt mantelzorg of je 

geeft mantelzorg. Om mantelzorger te worden, hoef je niet te solliciteren. Het overkomt je. Je 

kunt er niet omheen, je wilt er niet omheen. En de overheid rekent ook op de mantelzorgers. 

PvdA/GroenLinks heeft daar op 8 november 2018, samen met Groep Melse, moties over 

ingediend, waarin wij vragen om: 

 Een helder omschreven mantelzorg-beleid 

 Een goed herkenbaar en digitaal goed bereikbaar Mantelzorgsteunpunt 

 Praktische hulp naar voorbeeld van de gemeente Den Bosch 

Raadsbreed aangenomen moties, niets meer van gehoord. Wij willen een gestructureerde 

aanpak, die voor publiek en politiek goed te volgen is. Vandaar dat wij vanavond weer terug 

komen op mantelzorg. 



Vraag 4: Hoever is het college met de uitvoering van de op 8 november ingediende 

moties aangaande mantelzorg? 

 

Woningbouw 

Er zijn 600 actieve zoekers naar een huurwoning. 

In 2018 heeft het college de eigen ambities voor woningbouw niet gehaald. Slechts 35% van 

de geambieerde huurwoningen en slechts 25,5% van de voorgenomen koopwoningen werd 

gerealiseerd. 

In de Prestatieovereenkomst Woningbouw 2019 zijn per saldo slechts 25 nieuwe 

huurwoningen afgesproken met de beide corporaties. Ondertussen wordt de wachtlijst langer 

en langer. De Woonlinie noemt 8,9 jaar. 

Vraag 5: Welke stappen zet het college in 2020 om de achterstand aan huurwoningen 

van 2018 en 2019 in te halen? 

Als er 600 mensen actief zoeken naar een huurwoning, als de wachtlijst is opgelopen tot 8,9 

jaar, als de bouwambities niet worden gehaald, als er 30 miljoen op plank ligt,  

Vraag 6: Waarom biedt het college woningzoekenden in 2020 niet een beter 

perspectief? Is dat juist niet de bedoeling van een perspectiefnota? 

Wij brengen vanavond geen nieuwe moties in. Er liggen er nog van november 2018 die nog 

niet zijn uitgevoerd.  

En overigens zijn wij van mening dat de rotondes in de gemeente Altena er fraai bij liggen. 


