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Onderwerp: planten bomen boomplantdag 2021 Gemeente NoardeastFryslân
Geacht dorpsbelang,
Als gemeente Noardeast-Fryslân organiseren wij ieder jaar binnen onze gemeente de boomplantdag. In het
kader van de nationale boomplantdag 2021 wordt dit georganiseerd op 10 november 2021. Voorgaande
jaren werd de dag in het voorjaar georganiseerd, mede door Corona is deze dag voor dit jaar verzet.
Omdat wij als gemeente het belangrijk vinden dat de (basisschool) kinderen leren dat groen en bomen
belangrijk zijn voor een (gezonde) omgeving, doen wij mee aan deze dag. We willen dat elk dorp de kans
krijgt om hier aan mee te doen. Het dorp wisselt per jaar en per dorp wordt één school/ klas geselecteerd.
Voor dit jaar is binnen NEF de bovenbouw van de Tijstream geselecteerd, en de straat de J. Piersonstjitte.
De bomen aan deze straat (esdoorn) zijn deels ziek/ mindere vitaliteit en er zijn in de loop der jaren al enkele
bomen weggehaald.
We kappen de overige esdoorns en vervangen deze door andere soorten (kinderen planten de bomen). Wij
willen als gemeente NEF voor elke gekapte boom minimaal 1 boom terug planten. De terug te planten
bomen passen binnen de beschikbare (groei)ruimte en hebben nut voor de biodiversiteit (bloei, kleine vrucht,
e.d.) en zijn bestand tegen wind. Zie voor de soorten de bijlage.
De (kap)werkzaamheden zullen plaatsvinden enkele dagen voor de boomplantdag. Op de dag zelf (10
november) zullen de kinderen samen met de juf/meester en de wethouder (Fedde Breeuwsma) de bomen
planten. Er zal ook een persmoment zijn, de kinderen zullen niet (wet AVG/ Privacy) in beeld komen.
Publiceren:
We vragen u als dorpsbelang dit schrijven te publiceren op uw site of informatiepagina. Oproep aan de
bewoner(s) indien van toepassing: graag de nestkasjes, welke opgehangen zijn aan een van de te kappen
bomen: graag deze zelf verwijderen voor aanvang werkzaamheden. Alvast dank.
Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,
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J.G. de Vries

