Amendement:
Een groene formule voor een leefbare en gezonde stad –
3-30-300
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 december 2021,
Constaterende dat:
• In de raad van 23 december de Omgevingsvisie Haarlem 2045 wordt besproken;
• Het bevorderen van de gezonde leefomgeving (zie ook pag 142), het groen niet de eerste
prioriteit is.
• Dat groen bepalend is voor een goede en gezonde leefomgeving
Overwegende dat:
• Groen in een aantal wijken in Haarlem nauwelijks aanwezig is
• Dat in de ontwikkelzones mogelijk te weinig ruimte wordt gereserveerd en gerealiseerd voor
groen
• Buurtgroen onderdeel behoort te zijn van de strategische keuze 03:Vergroenen en Vernatten.
• Er een goede formule voorhanden is als basis voor het groen in nieuwe ontwikkeling en,
waar mogelijk, bestaande buurten.
• Deze formule opgebouwd is uit 3-30-300: 3-30-300 regel: iedereen zou minimaal 3 bomen
moeten kunnen zien vanuit huis, iedere wijk moet voor minimaal 30% uit bladerdek bestaan
en niemand zou verder dan 300 meter van een park of groene ruimte moeten wonen.
•
Besluit:
Pagina 71 – Vergroenen & Vernatten …..Er wordt ruimte gecreëerd voor extra water en groen in
de stad…. De tekst aan te vullen met:
….Er wordt ruimte gecreëerd voor extra water en groen in de stad. Dit betekent dat het groen in de
wijken en ontwikkelzones, waar mogelijk, wordt gerealiseerd volgens de 3-30-300 regel.
En
Speerpunt 6 aan te vullen met:
De leefbaarheid van de stad, waar mogelijk, te vergroten met behulp van de 3-30-300 regel:
iedereen zou minimaal 3 bomen moeten kunnen zien vanuit huis, iedere wijk moet voor minimaal
30% uit bladerdek bestaan en niemand zou verder dan 300 meter van een park of groene ruimte
moeten wonen.
Dat de speerpunten bij 03. Vergroenen en Vernatten conform bovenstaande tekst op alle plaatsen
in de ontwikkelvisie wordt aangepast.
(Cursief is aanvullende tekst)
En gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks Haarlem

