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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG. 
 
Betreft: Onderschrijven doelstelling “One Tree Per Child” van het Europees Bomenverdrag  
 
Inleiding; 
 
Op Woensdag 16 maart was het Nationale boomfeestdag. Dit jaar was de Nationale Viering 
in onze gemeente. De Nationale Viering vond plaats met 500 kinderen van diverse 
basisscholen uit 's-Hertogenbosch en kinderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.  
 
Na het planten van circa 5.000 bomen en struiken door de Bossche kinderen samen met de 
kinderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap werden er ook nog 12 Vredesbomen 
(Ratelpopulieren)geplant in een Bomencirkel in het mogelijk toekomstige Speelbos in het 
Kanaalpark.  

 

 
Voorafgaand aan dit plantfestijn werd  bij Intratuin Rosmalen, voor het eerst op het 
Europese vasteland,  het Europees Bomenverdrag “One Tree Per Child” door diverse bij de 
Nationale Boomfeestdag betrokken organisaties getekend.  

Met deze intentieovereenkomst (bijlage) willen de initiatiefnemers kinderen meehelpen om 
de toekomst van de aarde veilig te stellen door het planten van bomen. De initiatiefnemers 
van het Bomenverdrag doen dan ook een beroep op regeringen en lokale overheden van de 
lidstaten van de Europese unie om kinderen in staat te stellen hun eigen boom te planten 
tijdens hun basis school periode.  
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De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 05 april 2016; 

Overwegende dat: 
 

 de gemeente ‘s-Hertogenbosch  samen met bewoners, bedrijven en instellingen het 
duurzame en groene profiel van de gemeente wil stimuleren en versterken; 

 kinderen nadrukkelijk bij deze ambitie betrokken moeten worden, want zij zijn onze 
burgers van de toekomst; 

 door het laten planten van een “eigen” boom kinderen al op jonge leeftijd de waarde 
en het belang van een duurzame wereld gaan zien; 

 net als in 2015 onze gemeente dit jaar meedingt naar de titel “European Green 
Capital-2018” 

 het Europees Bomenverdrag “One Tree Per Child” uitstekend past in deze ambitie; 

Spreekt uit; 
  
Dat de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch de doelstelling onderschrijft van het Europees 
Bomenverdrag dat elk kind in onze gemeente tijdens de basis schoolperiode in de 
gelegenheid zou moeten zijn om een boom te planten. 

Verzoekt het College; 
Deze doelstelling van het Europees Bomenverdrag voor onze gemeente verder uit te werken 
in een plan van aanpak, zodat onze gemeente medio 2018 aan deze doelstelling voldoet. 
 
 
 
Namens de fracties;  
Rosmalens Belang, Sjef van Creij 
Bossche Groenen, Judith Hendrickx 
GroenLinks, Ester de Ruiter 
D’66 ,Annemarie Hoog Antink 
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