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MINISTER WINSEMIUS

'Snelmeergroenin Vinex-wiiken

DENHAAGo Met een inhaalslag moeten Vinex-wijken, zoals het Haagse Ypenburg,
Leidsche Rijn bij Utrecht en
het Amsterdamse lpurg,
gïoener worden. Dat bepleit
minister Pieter Winsemius
van Ruimtelijke Ordening.

Winsemius bekijkt nu of er versneld meer groen kan komen in
de wijken, zo bevestigt een
woordvoerder van de bewindsman.
Winsemius wijst erop dat het
kabinet al diverse acties in gang
heeft gezetom meer in groen te
investeren. Er is volgens zljn
Hij schrijft dat in een gisteren zegsman dan ook al budget beverstuurde brief aan de Tweede schikbaar. Zo kan bij de uitvoeI(amer. Uit de EvaluatieVerstedeltl- ring van nieuwe projecten volgens de Nota Ruimte, Waarvoor
IangVrnexvan 1995tot 2005blijkt
dat bewoners van de nieuw- één miljard euro is gereserbouwwijken wel tevreden zijn veerd, extra gekeken worden
over hun woning, maar het aan- naar het groen. Voor bestaande
tal bomen, perkjes en parken in vHjken kan weer geput worden
hun buurt niet genoeg vinden. uit lopende programma's met

gemeenten, zoals Groenepartners
en Groentn en om de stad'.Daarnaast is volgens de woordvoerder meer recreatie in en om de
stad als nieuw rijksdoel geformuleerd en zijn daar ook groene gebiedenvoor nodig.
Acht naruurorganisaties hebben giEtereneen brief aan informateur Wijffels en de onderhandelaars voor een niêuw kapinet
Balkenende,Bos en Rouvoet gestuurd, waarin zij erop aandringen in het komende regeerakkoord prioriteit te geven aan de
aanleg van voldoende stadsnatuur. Volgens de organisaties,
Vereonder wie Staatsbosbeheer,

niging
Natuurmonumenten,
stichting wAarde en het Natuurcollege van prinses lrene, is
groen ondanks allerlei goede
voornemens tot nu toe nog
steedseen ondergeschovenkindje in de stedenbouw.
De natuurbeweging
heeft
zich, aldus de briefschrijvers,
ten doel gesteld er samen voor
te zorgen dat ,,elk kind in Nederland de mogelijkheid moet krijgen om voor zijn twaalfde jaar
ten minste één topervaring in
de natuur te hebben".
Daartoe werken de organisaties aan projecten als de aanleg
van speelbossenbij steden.

