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Onderwerp 

Afdoening motie: "Babyboom voor nieuwgeboren inwoners" 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Stadsbomen (RIS 

307827) op 15 april 2021 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie 

'Babyboom voor nieuwgeboren inwoners’ (RIS308557) aangenomen. Hierbij informeert het college de 

raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

- het actief uitdelen van bomen aan bewoners en scholen een van de actiepunten uit de Nota 

stadsbomen is; 

- de fractie van Groenlinks een initiatiefvoorstel heeft ingediend dat het gratis verstrekken van  

bomen aan bewoners, VVE’s, verenigingen, het MKB, bedrijventerreinen en creatieve 

broedplaatsen wil stimuleren (RIS301742);  

 

overwegende, dat: 

- bomen bijdragen aan vermindering van hitte-eilanden en aan biodiversiteit, ons van zuurstof  

voorzien en voor rust en ontspanning zorgen;  

 

van mening dat: 

- de geboorte van een kind een mooi moment is om nieuw leven te planten in de vorm van een 

(jonge) boom;  

 

verzoekt het college: 

- bij het uitwerken van de regeling waarbij bomen worden verstrekt aan inwoners ook ouders 

van nieuwgeboren kinderen te betrekken  
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Ter afdoening van deze motie bericht het college u het volgende. 

 

Duurzaam Den Haag organiseert voor de gemeente het uitdelen van de bomen. We hebben hen 

gevraagd om het idee van de babyboom als onderdeel van hun campagne op te nemen. Zij zullen hier 

in hun campagne dan ook specifiek aandacht aan besteden. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


