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Politiek informeren I
over belang van groen

Landelijk - De Groene Stad en Groenforum Nederland
hebben de eerste digitale nieuwsbríef naar alle grote,lo-
kale politieke partíjen gestuurd waarin de boodschap
uan het multífunctionele belang uan het groen wordt be-
nadrukt. Met als doel de lokale politieke partijen te in-
formeren ouer de enorme rneerwaarde die het groen heeft
en hen erop te attenderen dat groen uan wezenlijk belang
kan zijn uoor de stembusgang. Want de burger hecht
waarde aon een groene omgeuing.
Juist gemeenten kunnen in- Ook ontvangen zij de facts-
vloed uitoefenen op de be- heet 'Groen máákt de stad,
schikbaarheid van groen Feiten en cijfers over groen
door het een stevige plek in in en rondom steden'. In
de stadsplanning te geven. deze brochure benadrukken
Met de nieuwe wet op de onder meer enkele bekende
ruimtelijke ordening hebben l.Iederlanders de enorme toe-
gemeenten een instrument gevoegde waarde van groen.
om politieke partijen die iets Ook de burger zal worden
willen ontwikkelen te laten ingelicht. Zo verschijnen er
bijdragen aan de verbete- tot aan de gemeenteraads-
ring van de kwaliteit van verkiezingen een aantal ar-
het groen. tikelen in de huis-aan-huis
De komende perioden tot bladen. Ook tuinman Rob
aan de gemeenteraadsver- Verlinden gaat in zijn tv-pro'
kiezingen in maart 2010 gramma 'De Tuinruimers'
wordt er elke maand een het belang van het groen in
nieuwsbrief naar de politie- de directe woonomgeving
ke partijen verstuurd met benadrukken. In het pro-
daarin actuele en praktische gramma laat hij zien dat een
informatie over de meer- gemeente zorg besteedt aan
waarde van groen. groen. Niet alleen vanuit de
Daarnaast ontvangen alle esthetischewaardebekeken,
grote, lokale politieke par- maar ook vanuit de functio-
tijen de poster 'De kracht nele waarde. zoals lucht-
van groen!' waarin enkele kwaliteit, energiebesparing,
belangrijke feiten rondom waardeverhoging van de wo-
groen op een rijtje zijn gezet. ning et cetera.


