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 Vragen? Bezoek onze website of vraag de actievoerders voor uitleg. 

 

Protest van een boom 

Zie de wind waaide eens door onze bomen. Zelfs de wind kreeg 

ons maar niet omver. Maar de gemeente, die waaide met wind-

kracht 15 over ons heen. Het geld was op zo deed men ons ge-

loven. Alleen een Floriade, dát kon er wel van komen. Maar 

onderhoud aan ons, nee. Wij vroegen al niet veel. Een beetje 

water, een beetje zon, een plekje om te groeien. Was dat nu zo 

veel? We staan paf. Vanaf heden waaien wij met geen enkele 

wind meer mee.  

 

 

  

Aan het lot van de bijl zijn niet ontsnapt 
 

805 Venrayse bomen 
 

* Venray, ±1950/±1990 

Venray, november 2014 
 

 

Geen bloemen, geen takken, maar protesteer tegen deze absurde bomenkap 

 

Om te bezuinigen besloot de gemeente Venray dat er 950 bomen gekapt moesten worden. 

Dat zou besparen op onderhoud. De SP en enkele andere partijen waren mordicus tegen. Be-

zuinigen op groen is een wel erg goedkope bezuinigingsmaatregel. Het kappen kost 93 dui-

zend euro en levert 73 duizend euro in 2015-2017 op. Dit terwijl aan de andere kant veel geld 

nodig was om de naweeën van de Floriade te betalen. Het kappen gebeurt willekeurig. Niet 

alleen bomen die schade veroorzaken of ziek zijn worden gekapt maar ook gezonde bomen 

die niemand in de weg staan. Mensen kunnen bezwaar maken, maar dan moeten er elders 

weer bomen worden gekapt want de gemeente wil deze bezuiniging hoe dan ook inboeken. 

 

De SP meent dat de bomen zorg dragen voor een prettige woonomgeving en glans geven 

aan de wijk of de straat, kortom het hebben van bomen komt de leefbaarheid van de wijk of 

straat zeer ten goede. Natuurlijk, waar bomen ziek zijn of gevaarlijke situaties opleveren daar 

mogen ze gekapt worden vindt de SP. Maar wijken als Landweert en bepaalde wegen zoals de 

Maasheseweg worden bijna bomenloos. De SP vindt dat onaanvaardbaar en te rigoureus. Ge-

zonde bomen kappen om te bezuinigen. Laat Venray niet veranderen in een betondorp. Kom 

op zeg!  

Kap met kappen! 


