Motie: Bomen en nieuw leven
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op maandag 2 en woensdag 4 november 2020,
behandelend de begroting 2021
Constaterende dat:







Renkum een groene gemeente is en dat ook wil uitdragen;
De verbinding met de natuur voor inwoners van grote waarde kan zijn;
Door Corona het afgelopen jaar mensen massaal de bossen hebben bezocht;
De bomenstand in Renkum jaarlijks bekeken wordt om te bezien welke bomen herplant,
vernieuwd moet worden door jonge aanplant;
Dit vaak een groot aantal bomen bedraagt en de locatie meestal wisselt;
Het afgelopen jaar meer dan honderd kinderen in onze gemeente zijn geboren;

Overwegende dat:









De symboliek van een nieuw leven en de aanplant van een nieuwe boom voor zich spreekt en van
grote waarde door veel ouders wordt ervaren;
Jonge kinderen op vroege leeftijd in aanraking te laten komen met de natuur een positieve en
educatieve werking heeft voor later, zodat men meer aandacht en zorg voor de natuur zal
ontwikkelen;
Jonge (nieuwe ouders) met pasgeborenen in 2020 door Corona een moeilijk jaar achter de rug
hebben, waardoor de vreugde om een baby en een nieuw leven niet altijd goed in de openbaarheid
tot uiting kon komen;
Bij de Bilderberg in Doorwerth nog steeds een bordje staat wat aangeeft dat in 1988 daar in het bos
door schoolkinderen bomen zijn aangeplant en nu opgegroeid tot volwassenen zij dat soms weer
opzoeken;
De jaarlijkse herplant van jonge bomen verbinden met de aandacht en symboliek voor pasgeboren
kinderen in onze gemeente geen extra geld met zich mee moet en zal brengen;

Draagt het college op:
Bij
een bosperceel wat in aanmerking komt voor herplant en verjonging van een groot aantal bomen jaarlijks
een bordje te plaatsen met de tekst, dat dit is als een symbool voor nieuw leven en is opgedragen aan de
kinderen, die in het vorige jaar (beginnend bij 2020) in onze gemeente Renkum zijn geboren.
De ouders van de kinderen die in 2020 geboren zijn op de hoogte te stellen door berichten te plaatsen in de
‘Rijn en Veluwe’ en op de website. Dit bericht te voorzien van de juiste locatie van het bosperceel.
Bij de toekomstige ouders vanaf 2021, die de standaardbrief van de gemeente ontvangen met algemene
info en het nieuwe BSN nummer, daarbij een zin toevoegen met de informatie en de aankondiging in welke
maand van het volgende jaar dit symbool voor nieuw leven zal plaatsvinden.
Voor het einde van de raadsperiode aan de raad te laten weten wat de ervaringen zijn geweest.
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