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Persbericht, 27 februari 2008

Oproep aan gemeente Nijmegen voor een groene stad
Overal in Nijmegen komen groepen in actie tegen de verdere verdichting van de stad. Een
verdichting die ten koste gaat van de omvang en de kwaliteit van het groen. Bij de vereniging
Leefmilieu kwamen hierover van meerdere kanten vragen binnen, zij heeft daarom het
initiatief genomen om een platform op te richten samen met bewonersgroepen.
Deze initiatiefgroep is de afgelopen maanden twee maal bijeen gekomen: een keer om het
platform op te richten en een keer om de bijgaande open brief aan B&W en gemeenteraad
van Nijmegen op te stellen. Daarnaast wisselen de groepen in het platform ervaringen uit.
Vanavond staat in de burgerronde van de gemeenteraad één van de vele Nijmeegse
verdichtingsplannen op de agenda: het schippersinternaat in de wijk Grootstal. Een fraai
plantsoen wordt (ten dele) verkocht door de gemeente voor de komst van een nieuwe
bouwlocatie, terwijl in deze wijk de laatste 10 jaar al 700 woningen zijn bijgebouwd. Een
toename van bijna 40%.
Tijdens deze burgerronde zal ingesproken worden door Gerard van der Meulen van
Bewonersvereniging Grootstal-Zuid en door Marga Jacobs van de vereniging Leefmilieu.
De onderstaande groepen roepen de gemeente Nijmegen op inzichtelijk te maken:
−
Hoeveel groen is er de afgelopen 15 jaar verdwenen?
−
Wat is de huidige situatie van het groen in de stad van zowel parken als tuinen en van
de "echte" natuur voor zover aanwezig?
−
Welke effecten hebben alle op dit moment bekende plannen op de omvang van het
groen in Nijmegen de komende jaren?
In dit beeld moet volgens de bewoners zowel het particulier groen als het gemeentegroen
worden meegenomen, evenals het cultuur- en het natuurgroen.
De organisaties van de initiatiefgroep zijn:
Vereniging Leefmilieu, voorzitter Marga Jacobs
Bewonerscomité Hazenkamp, Leonie Dehue en Oda Fennema,
Bewonersoverleg Heseveld, voorzitter Harrie Jansen
Dorpsbelang Hees, voorzitter Johan van der Mee
Milieudefensie Nijmegen, secretaris Alex de Meijer tevens contactpersoon Bomenstichting
Bewonersvereniging Grootstal-Zuid, Gerard van der Meulen
Bewonersgroep Batava, Hans Sprangers,
Vereniging Brakkenstein Groen, voorzitter Gerard Rutten

Niet voor publicatie, nadere informatie bij:
Gerard van der Meulen, 024-3557356
Marga Jacobs, 024-3780384 en 0655807686
Bijlage brief + ingezonden brief van wethouder Depla waarvan in de brief sprake is.

