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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vrije Socialisten betreffende 
Schriftelijke vragen over wintervoedsel voor vogels 

 

 
Aan de fractie Vrije Socialisten 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 23 november 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Schriftelijke vragen over 

wintervoedsel voor vogels: 

 

Na te zijn benaderd door de vogelwerkgroep met de vraag rekening te willen houden met de 

vogels die in het najaar en de winter hun voedsel halen (dit gebeurt op doortocht naar het noorden 

van Europa) heb ik aan u de volgende vragen: 
1. Kan er in het beleid van groen onderhoud in de wintermaanden rekening gehouden 

worden met wintervoedsel van deze vogels? 

2. Kan het rooien van bessen dragende struiken ieder najaar en in de winter vermeden 

worden of in ieder geval niet op grote schaal laten plaatsvinden? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 
1. Kan er in het beleid van groen onderhoud in de wintermaanden rekening gehouden worden 

met wintervoedsel van deze vogels? 

In het groenonderhoud wordt er rekening gehouden met (winter-)voedsel voor vogels. 

Het aanvullen van de beplanting gebeurt waar mogelijk met heesters die door de 

vogelbescherming en andere natuurverenigingen worden geadviseerd. In het 

Rehorstpark wordt bijvoorbeeld op dit moment de lege/kale plekken in het park 

opnieuw ingeplant met meidoorn, kardinaalsmuts, sleedoorn, aalbes, egelantier en 

lijsterbes. Dit zijn allemaal vogelvriendelijke besdragende heesters. 

Bij snoeiwerkzaamheden in de winterperiode wordt er, indien mogelijk, ook rekening 

gehouden met de vogels door niet alles kort te snoeien maar voldoende te laten 

staan. 

2. Kan het rooien van bessen dragende struiken ieder najaar en in de winter vermeden worden 

of in ieder geval niet op grote schaal laten plaatsvinden? 

Het is niet altijd mogelijk om het rooien van besdragende heesters te voorkomen als 

er vakken moeten worden gerenoveerd. Dit vindt in het groenonderhoud echter niet op 

grote schaal plaats. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 20 december 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


