Ing. stuk Commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen
Geachte natuurliefhebbers,

Op de site van de Provincie Utrecht lees ik dat het Bomen Actieplan namens een aantal organisaties is aangeboden aan de Provincie.
Op zich prachtig dat de intentie er is om veel nieuwe bomen te planten! Maar met alleen intentie gaan wij onze planeet niet redden.
Het is heel erg schokkend dat dezelfde Provincie akkoord is gegaan met de kap van circa 1000 bomen aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
Waarschijnlijk worden er daar nog veel meer gekapt. Wij vragen ons af of u hiervan op de hoogte bent gebracht, en of dit in lijn ligt met dit
Bomen Actieplan.
Ook vindt de Provincie het geen enkel probleem om de Westelijke Ontsluiting van Amersfoort door te laten gaan. Ondanks het feit dat er
zelden een file te bekennen is, er beschermde dassen zijn doodgereden, er allerlei andere zoogdieren en vogels een ander leefgebied
moeten zoeken, de wethouder bij iedereen op zijn knieën ligt om geld te krijgen voor ZIJN project.
Om ZIJN project door te laten gaan (allerlei afspraken in het college worden stante pede aangepast of ingetrokken) mogen bewoners van
Amersfoort 4000 extra nachtelijke treinen (met gif?) over zich heen krijgen. Alles ter meerdere glorie van ZIJN project.
Op het terrein van Mgr. Blom aan de Barchman Wuytierslaan wordt ook gewerkt aan nieuwbouw. Ook daar gaan de aanwezige dassen het
zeer zwaar krijgen. Ook daar worden weer bomen gekapt.
Er is een compensatieplicht. Ook voor de Provincie. Maar er is geen geld (of geven zij nog steeds liever geld uit aan asfalt i.p.v aan
bomen?) En als er geen geld is komt er niets terecht van dit actieplan.

Wij zijn zeer bezorgd om de toekomst van onze provincie, van ons land en van de aarde. Vandaar deze mail aan u.

Met vriendelijke, groene groeten,

