Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Tilburg; 9 februari 2017
betreft Jubileum-Boomfeestdag en VNG

Geacht College,
Op 22 maart aanstaande bestaat Boomfeestdag 60 jaar. Een mijlpaal en bereikt dankzij
samenwerking met gemeenten. We zijn dan ook heel blij dat de VNG ons in dit jubileumjaar
ondersteunt: op 14 december jl. heeft u van haar een brief ontvangen, waarin zij uw gemeente
oproept mee te doen aan deze Jubileum-Boomfeestdag en zich hiervoor aan te melden:
https://vng.nl/files/vng/brieven/2016/14122016-lbr-16-092.pdf
We streven naar 100% deelname! En u als College bent daarin leidend. Vandaar dit verzoek.

Waarom is Boomfeestdag ook interessant voor uw gemeente?
•

•

Gemeenten zijn verplicht CO2-reductie-maatregelen te nemen in het kader van het
Klimaatdoel-2020. In de gemaakte afspraken n.a.v. de Klimaattoppen van Parijs en
Rotterdam is het planten van bomen expliciet opgenomen als CO2-reductie-maatregel.
Bomen planten is derhalve een extra impuls voor uw gemeente en verbreed het draagvlak.
Boomfeestdag is een perfect PR-instrument voor het uitdragen uw Gemeentelijk
Groenbeleid: als kinderen (en indirect hun ouders) leren over de waarde van het groen in
hun gemeente raken ze meer betrokken bij het groen in hun leefomgeving.

Een Boom Per Kind
Het planten van bomen en het oprichten van Boomfeestdag door Staatsbosbeheer in 1957 was
feitelijk de allereerste klimaatmaatregel; dankzij VN-secretaris Hammarskjöld, die opriep dat
planten van bomen met de nieuwe generatie van belang is om de aarde te redden. Ouders en
overheden hebben een verplichting naar hen. Bomen planten is vaak een eerste en daardoor
onvergetelijke natuurervaring voor kinderen.
Sinds 2016 werken we samen met ‘One Tree Per Child’, opgericht door Olivia Newton-John, die
kinderen voor hun 10e jaar een eigen boom wil laten planten. Tijdens de Boomfeestdag-2016 sprak
Burgemeester Rombouts van Den Bosch de intentie uit om kinderen van 10 jaar die nog niet eerder
een boom geplant hebben, een eigen boom te laten planten. Dit jaar wordt daarmee
daadwerkelijk een start gemaakt en wel op 14 maart aanstaande.

Intentieverklaring
Graag roep ik u op dit streven te ondersteunen en de INTENTIE uit te spreken én te tekenen, dat
ook uw gemeente tracht zoveel mogelijk kinderen tijdens hun basisschooltijd een eigen boom te
laten planten. Het gaat dus echt om een intentie! Daartoe hebben we het Bomenverdrag
bijgevoegd. We verzoeken u dit te tekenen en als PDF te mailen naar info@boomfeestdag.nl.
Tijdens de Nationale Viering Boomfeestdag op 22 maart aanstaande in Maastricht (BoomfeestHoofdstad-2017), maken we bekend welke gemeentes deze INTENTIEVERKLARING ondersteunen.
Hartelijke groet,
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