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BETREFT: Bomenplan  

 

Geacht College, 

 
Afrit 12 Hansbeke heeft kennis genomen van het bomenplan van de stad Deinze. Wij zijn zeer tevreden 
dat er werk wordt gemaakt van een beleidsplan voor bomen. Er zijn veel goede elementen terug te 
vinden in dit plan zoals  
 

- duurzaam omgaan met het bomenbestand 
- behouden en uitbreiden van het bomenbestand  
- deskundig onderhouden van de bestaande bomen 
- opstellen van een bomendatabase 
- rooien van bomen is steeds de laatste optie en er is steeds heraanplant 
- burgers krijgen inspraak in specifieke aspecten van het bomenplan 

 
Ook de hoge ambitie om een inventarisatie van het bomenbestand op openbaar domein te maken en 
de waardevolle bomen in kaart te brengen, is zeker lovenswaardig. Een degelijke inventarisatie zal een 
beter beheer van de bomen ongetwijfeld in de hand werken maar zal ook een grote inzet van het 
personeel vragen. 
 
We zijn er van overtuigd dat er hier een zeer goeie aanzet is gegeven voor een beter en kwalitatiever 
beleid en beheer van de bomen in de gemeente.  
 
Wij weten dat de Milieuraad het bomenplan gunstig heeft geadviseerd, maar toch, als wij met onze 
Hansbeekse bril het bomenplan grondig lezen hadden we liever een aantal zaken meer concreet 
uitgewerkt gezien.  
 
Zo missen wij de eerder door het bestuur geformuleerde intentie om ca. 43.000 bomen (één voor elke 
inwoner) aan te planten. Het is een gemiste kans om deze ambitieuze doelstelling niet effectief op te 
nemen. Op de dorpsraad begin dit jaar in Hansbeke heeft de burgemeester dit gesteld. Maar in het 
bomenplan is er niets over terug te vinden.  
 
Het bomenplan zou ook op technisch en beleidsmatig vlak wat concreter mogen zijn, bijv. wanneer het 
gaat over ondergrondse groeiruimte. Wij stellen voor dat er een aantal concrete stedenbouwkundige 
voorschriften worden uitgewerkt, die verordenend werken. We denken daarbij aan de verplichting om 
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voor elke 3 of 5 parkeerplaatsen 1 vrij uitgroeiende boom te voorzien of de aanplant van een minimaal 
aantal bomen of een minimale oppervlakte aan publiek groen op te leggen bij elk bouwproject dat 
meerdere wooneenheden beslaat. Als dit nu al het geval is vernemen wij dit graag. 
 
Specifiek voor Hansbeke hebben wij de voorbije decennia jaar na jaar bomen zien verdwijnen, zowel 
langs trage wegen maar ook als gevolg van de spoorwerken. Daarvoor is tot op heden geen 
heraanplant gebeurd in ons dorp. Met bomen- of boscompensatie op een andere plaats dan Hansbeke 
kunnen we geen genoegen nemen. Het moet toch mogelijk zijn om voor elk dorp concrete voorstellen 
op te nemen? Bijv. op welke plaatsen zal Deinze bomen aanplanten, in welke straten worden de bomen 
heraangeplant, waar wordt gesnoeid, waar wordt omgevormd naar minder snoeien, … ?.   
 
Verder vinden wij dat het succes van een bomenplan staat of valt met handhaving, bijv. bij (vergunde) 
vellingen en opgelegde (her)aanplantingen, maar ook met de opvolging van het beheer en het naleven 
van de aanplantingsvoorwaarden bij omgevingsvergunningen.  
 
We begrijpen dat het de bedoeling is om dit bomenplan via een ambtelijke werkgroep verder te 
concretiseren. Zonder te willen vervallen in ‘plannenmakerij’ die nergens toe leidt, lijkt het ons 
aangewezen om dit bomenplan te vertalen in een bomenbeheerplan op korte termijn, bijv. telkens 
voor de volgende 3 of 6 jaar. Dit moet een concreet actieplan zijn waarin staat welke projecten zullen 
worden uitgevoerd.  
 
Tot slot willen wij van de gelegenheid gebruik maken om voor te stellen dat Deinze zou toetreden tot 
de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). Ongeveer 70 % van de Vlaamse gemeenten zijn al lid. De 
VVOG heeft jarenlange ervaring en kan de stad onder meer ondersteuning bieden bij de uitvoering van 
het bomenbeleidsplan. Zo biedt VVOG vaktechnische opleidingen aan en werden een aantal richtlijnen 
en vademecums rond bomen gepubliceerd. 
 
Vanuit Afrit 12 Hansbeke zijn wij uiteraard meer dan bereid om concrete voorstellen te formuleren en 
hierover in dialoog te treden met de gemeentelijke diensten. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de kerngroep van Afrit12 Hansbeke 
 
 
 
Wouter Langeraert 
Secretaris 


