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De werkgroep Groenberaad 

Visie (waarom) 

Een gezonde en groene woonomgeving draagt bij aan de kwaliteit van leven. Overheden en burgers 

kunnen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden hier invloed op uitoefenen, 

zowel tijdens de planning, de realisatie, het gebruik en het onderhoud daarvan. Waar en wanneer 

keuzes gemaakt moeten worden, wil Groenberaad de belangen van natuur en milieu in de 

woonomgeving behartigen.  

Missie (wat) 

Groenberaad houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte van de woonomgeving, 

waar dit raakvlakken heeft met natuur en milieu. Hierbij kunnen we denken aan groen- en 

waterpartijen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied. Het streven is de kwaliteit en de 

kwantiteit van het openbaar groen te vergroten, om daarmee de plaatselijke woonomgeving te 

verbeteren. 

Strategie (hoe) 

Groenberaad is een werkgroep van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW), die 

op haar beurt onderdeel is van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). De 

werkgroep werkt zelfstandig, maar onder verantwoordelijkheid en binnen de kaders die de VNMW 

biedt: 

 De werkgroep zoekt nadrukkelijk de open dialoog met overheden en wil zoveel mogelijk in het 

voortraject van plannen betrokken worden. Ook wil de werkgroep deze overheden kritisch 

volgen in hun plannen en de uitvoering daarvan. 

 Daarnaast ziet de werkgroep het als haar taak om naar inwoners het behoud van een rijke natuur 

te propageren en bewoners te stimuleren een actieve rol te spelen in de inrichting en het beheer 

van de eigen woonomgeving. 

 De werkgroep werkt ook aan kortlopende, plaatsgebonden projecten die veelal gerelateerd zijn 

aan aangevraagde omgevingsvergunningen of aan bewonersinitiatieven. 

De werkgroep bestaat uit leden van de VNMW met een multidisciplinaire achtergrond, die 

regelmatig bijeenkomen om de status en voortgang van de activiteiten te bewaken en nieuwe 

initiatieven te ontwikkelen. 

Activiteiten (waarmee) 

De werkgroep biedt een discussie- en adviesplatform voor overheden, de politiek en inwoners wat 

betreft de inrichting van de woonomgeving. Het aandachtsgebied is de gemeente Wijk bij Duurstede, 

maar waar nodig wordt contact gemaakt en samengewerkt met buurgemeenten. 

De belangrijkste overheden zijn de gemeente Wijk bij Duurstede, de provincie Utrecht, 

Rijkswaterstaat en het waterschap De Stichtse Rijnlanden. Belangrijke vertegenwoordigers van 

inwoners zijn de politieke partijen, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Waar mogelijk 

zoekt de werkgroep samenwerking. 
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De volgende opsomming van activiteiten is niet uitputtend, maar geeft een idee van de 

werkzaamheden van de werkgroep: 

 Het bouwen van een sterke en gemotiveerde werkgroep door actieve acquisitie van nieuwe 

leden met passie voor en/of kennis van natuur en milieu in de woonomgeving. 

 Het verzamelen van informatie en opdoen van kennis over inrichting en beheer van 

woonomgevingen; vervolgens het ter beschikking stellen daarvan aan belanghebbenden. 

 Het voeren van een open constructieve communicatie met de politiek en ambtelijk 

verantwoordelijken en andere partijen, met als doel het belang van een gezonde woonomgeving 

onder de aandacht te brengen en te houden, waarbij gevraagd en ongevraagd advies wordt 

gegeven ter verbetering. 

 Het propageren van een groene woonomgeving naar de inwoners, door middel van het geven 

van informatie over het landschappelijk historische erfgoed, over door de werkgroep te 

ondernemen activiteiten (veelal VNMW-breed) en over hoe inwoners zelf kunnen bijdragen aan 

een groenere omgeving. 

 Het bewaken en beoordelen van plannen van overheden, bijhouden van en adviseren op het 

gebied van lopende en toekomstige projecten en de aangevraagde en verleende 

omgevingsvergunningen. 

 Inspringen op urgente situaties waar nodig, vooral in de onderhoudssfeer van het openbaar 

groen. 

 Zelfstandig uitvoeren van of participeren in projecten, zoals het hagenadoptieplan van de 

gemeente. 

 Het onderhouden van kontakten met soortgelijke werkgroepen in andere gemeenten en andere 

organisaties, zoals de Bomenstichting en het Streekplatform Kromme Rijn. 
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