
 

Terugkoppeling idee 7: Ga bomen planten, of wilde bloemen op nog braakliggende terreinen 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Dit idee wil de SP adopteren. Heel goed mogelijk als tijdelijke natuur en in 
combinatie met idee 4. 

PvdA Dit lijkt ons een goed uit te voeren plan voor zover het om bloemen gaat. De vraag 
is of het door de gemeente moet worden georganiseerd. Iedere burger kan altijd 
bloemzaad zaaien op een braakliggend terrein. Het enige wat een burger immers 
niet mag verspreiden is haat. De PvdA fractie is graag bereid om met de 
initiatiefneemster op 22 april op Nationale Zaaidag ergens in de stad bloemzaad te 
zaaien op een braakliggend terrein.  

CU We zijn het met de indiener eens dat dit veel vaker ingezet kan worden, dus goed 
om hier aandacht voor te vragen. 

CDA Goed initiatief, echter bij onze fractie is behoefte aan meer  
onderbouwing mbt de kosten. 

Rosa ROSA kan dit initiatief ondersteunen daar waar het bloemen betreft. Het aanplanten 
van bomen en struiken vinden we niet wenselijk, daar verreweg de meeste 
braakliggende terreinen al een bestemming hebben voor toekomstige inrichting. 
Maar weelderige bloemenweiden zolang een terrein nog niet ontwikkeld wordt is 
alleen maar positief. 

GroenLinks Tijdelijk bezaaien is prima en we vinden het heel sympathiek om braakliggende 
terreinen tijdelijk in te zaaienals een bewonersactie. Geen bomen planten, want de 
terreinen komen wellicht binnenkort in aanmerking voor woningbouw o.i.d.   Voorstel 
om ook de middenberm van de Provincialeweg in te zaaien. Wij willen dit idee wel 
adopteren. 

PvdD Prima, elk beetje tijdelijk extra natuur is nu meer dan ooit van harte welkom in onze 
gemeente. Wij steunen dit idee dan ook zeker! 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Klinkt sympathiek, maar wij zijn hier geen voorstander van, wij willen braakliggende 
terreinen gebruiken voor ontwikkelingen en  zien dit idee eerder als een toekomstig 
blok aan ons been dan een verrijking. 

LZ Hoewel de inleiding van de ideeën markt suggereerde dat de gemeente nog ‘wel 
wat geld te besteden heeft bij de begroting’ voor de uitwerking van ideeën, willen wij 
vooraf melden dat wij daar wat genuanceerder naar kijken. De gemeente heeft grote 
tekorten op de jeugdzorg, overal moet bezuinigd worden, dat betekent dat we heel 
kritisch moeten zijn en moeten prioriteren. Geld wat we  
niet hebben kunnen we ook niet uitgeven.  
Dus een opmerking naar alle de initiatiefnemers: Dank voor jullie komst en 
uitwerking van jullie ideeën, we hebben ervan genoten om ze te horen! En zullen ze 
waar mogelijk, ook als ze niet worden gesteund, in onze gedachten houden voor  
als er wel nieuwe mogelijkheden komen. Maar dus een  
winstwaarschuwing vooraf: Hoe sympathiek ook, kunnen we veel ideeën vanwege 
de financiële of juridische consequenties niet steunen.   
 
Liberaal Zaanstad wil dit idee ondersteunen, mits we het idee als volgt  
kunnen insteken:  
 
Wij zien dat er eenzijdige soorten grassen worden gezaaid in bermen en  
andere plekken in de openbare ruimte.  Daar liggen kansen voor  
waterberging en biodiversiteit. De zogenaamde ‘regentuinen’  kunnen  
bijdragen aan klimaatadaptatie.  Daar zou in het maaibeleid/zaaibeleid  
van de bermen naar gekeken kunnen worden. Het zal, mede gelet op de  
kosten, geleidelijk aan ontwikkeld kunnen worden, binnen de  
budgetten van duurzaamheid en groen.  
Wij zijn er niet voor om de braakliggende terreinen in te zetten, waar  
de gemeente doelstellingen mee heeft (ontwikkeling en/of verkoop).  
Ook tijdelijkheid zien wij niet zitten, omdat dat alleen maar tot  
teleurstellingen leidt als een stuk grond dan plots toch verkocht wordt  



 

bijv. 

VVD perceel 5/10 jaar beschikbaar stellen niet haalbaar. Voor de genoemde gebieden 
zijn plannen voor ontwikkeling en woningbouw. Daar ligt voor de VVD de prioriteit.  

D66 Veel braakliggende terreinen die benoemd worden worden binnenkort  
bebouwd. Het inzaaien met insectenvriendelijke bloemen is wellicht ook op kortere 
termijn (vanaf 1  
groeiseizoen) interessant. We kijken nog in welke vorm dat precies moet 

Fractie 
Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


