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Beste heer Van der Kallen ,

In uw brief van 18 augustus 2018 stelt u ons een vraag over vragen ex art. 39 Onze bossen. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vraag als volgt.
Vraag
Is uw college bereid om het provinciaal bestuur te wijzen op de noodzaak/wenselijkheid ook de bossen in onze
gemeente en de Brabantse Wal te verloven en meer weerbaar te maken?
Antwoord: Wij zijn bereid in contact te treden met de provincie Noord-Brabant over dit onderwerp. Voor wat betreft het
beheer van onze bos- en natuurgebieden, zijn we met de provincie Noord-Brabant reeds in overleg over het
veranderende klimaat en de structuuraanpassingen die hiervoor nodig zijn. De insteek is om meer variatie in het bos te
brengen en zo de bodem te verbeteren. Daarnaast komen enkele projecten in uitvoering (Bergse Heide en
Lievensberg), waarbij is ingezet op het duurzaam herstellen van bos- en heideterrein. Hiermee wordt de ecologische
kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie verhoogd, waardoor de biodiversiteit weer kan toenemen.
De mogelijkheden om in de toekomst meer bomen aan te planten, worden meegenomen bij de actualisatie van het
bosbeheerplan van de gemeente. Naar verwachting wordt deze actualisatie in het 2e kwartaal van 2019 afgerond.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen MSc,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277425.
Met vriéndelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder

