
Hier gaan we voor:
• Interactieve en op de behoefte afgestemde communicatie naar burgers rondom groenvoorziening.
• Bescherming van de biodiversiteit door het toepassen van ecologisch groenonderhoud waarbij we de 

natuur meer de vrije hand geven. De verkeersveiligheid mag hierbij nimmer in het geding komen.
• Het jaarlijks planten van extra bomen voor de volgende generatie.
• We ondersteunen inwoners die een stapje extra willen doen actief met betrekking tot een nuttige bijdrage 

aan groenbeheer / groenonderhoud.
• We zetten in op verdere vergroening van de openbare ruimte voor een verzorgde en veilige leefomgeving 

voor onze inwoners.
• Het tijdelijk inzaaien met een bloemenmengsel van braakliggende gronden.
• Een groene leefomgeving draagt bij aan het welzijn en geluk van onze inwoners. Halderberge is een 

groene gemeente en WOS Halderberge wil dit minimaal behouden maar bij voorkeur versterken, ook  
voor onze toekomstige generaties!

Een hoge mate van biodiversiteit is ook belangrijk 
voor het behoud van kwetsbare en erg nuttige insecten 
zoals vlinders en bijen. Veel bestuivende insecten en 
een gevarieerd aanbod aan groen scheppen op hun 
beurt weer een voedselbron voor vogels en andere 
dieren. De biodiversiteit staat echter onder grote 
druk. Er is sprake van afname van diverse groene 
leefgebieden. Goed ingericht en gevarieerd groen 
is belangrijk voor de biodiversiteit in de bebouwde 
omgeving.

Het klimaat verandert. Groen verhoogt de 
waterbergingscapaciteit en kan ons helpen om de 

riolering te ontlasten. Verlaagd aangelegd groen 
(wadi’s) bieden extra bergingsvermogen in tijden van 
extreme regenval.

Met betrekking tot de burger- en overheidsparticipatie 
zijn er enkele pilots in onze gemeente gedaan. Hierin 
is in de uitvoering intensief samengewerkt met 
onze inwoners. Deze pilots hebben aangetoond dat 
zelfbeheer door bewoners de sociale betrokkenheid 
bevordert, bijdraagt aan de leefbaarheid van een wijk 
en het verantwoordelijkheidsgevoel van inwoners 
vergroot. 

Wij overlegGen samen
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